
Illinois: 
 

Chicago – The Silversmith Hotels & Suites, 10 South Wabash Avenue, i downtown Chicago. 2 
overnatninger. Kan anbefales idet det ligger meget centralt, i gåafstand til mange ting. Kun 10 skridt fra 
stationen Madison/Wabash undergrundsbanen (som i dette tilfælde ligger i første sals højde, så vejen ligger 
under jernbanen.) Personalet var meget venlig, men morgenmaden var ikke noget at skrive hjem om. Togene 

larmer ret meget, men det hørte vi intet til indendørs på hotellet. 
 

St. Louis – Magnuson Camelot Hotel, 1240 East Old Chain of Rocks Road. 1 overnatning. God og venlig 

betjening, morgenmaden bedre end i Chicago. 
 

Missouri: 
 

Springfield – Hampton In, 2750 North Glendtone. 1 overnatning. Godt hotel. Dejlig morgenmad, 

røræg, pølser, vafler, toast, frugt, yoghurt mm. (alt det man kan ønske sig). Personale venlig. 
 

Oklahoma: 
 

Oklahoma City – Hampton Inn, 1833 Center Drive Midwest City. 1 overnatning. Samme bedømmelse som 
i Springfield. Personale meget venlig, som hjalp os med at bestille næste nat i Amarillo, selv om hun var 
meget træt, havde været på arbejde hele natten. 
 

Texas: 
 

Amarillo – Hampton Inn, 6901 Interstate 40 West. 1 overnatning. Også meget venlig personale og dejligt 

hotel. 
 

New Mexico: 
 

Albuquerque – Best Western Plus Executive Suites, 4630 Pan American Freeway NE. 2 overnatninger. 
Da vi forlod hotellet i Amarillo, tog vi et kuponhæfte i receptionen, uden at vide hvad det var. Det viste sig, 
at vi kunne få rabat på nogle hoteller i Albuquerque og andre byer. Vi valgte Best Western, fordi Hampton 
Inn ikke var nævnt i hæftet. Og sandelig om ikke vi fik rabat. Ja man kan da være heldig nogen gange. Et fint 
hotel i samme standard som Hampton Inn. Dejlig morgenmad med alt, hvad hjertet kan begære til 
morgenmad. 
 

Arizona: 
 

Flagstaff – Springhill Suites, 2455 Beulah Road. 2 overnatninger. Igen et dejligt hotel, og også dejlig 
morgenmad. 
 

Nevada: 
 

Las Vegas – Luxor, 3900 Las Vegas Boulevard South. 2 overnatninger. Bedømmelse se ovenfor under 

“generelle betragtninger”!! 
 

Californien: 
 

Death Valley – Furnace Creek Ranch, Death Valley National Park, Highway 190. 1 overnatning. Ingen 
morgenmad med i prisen, på trods af at det var det dyreste hotel vi boede på. Ja, det var tre gange så dyrt, 
som det i St. Louis! Man får på fornemmelsen, at de udnytter, det er det eneste hotel i miles omkreds. Se i 
øvrigt under “generelle betragtninger”!! 
 

Exeter – Kaweah Motel, 319 South Kaweah Avenue. 1 overnatning. Privatejet. Ingen morgenmad med i 
prisen. Der var ikke plads på Best Western længere henne ad samme vej. På grund af problemerne med 
internettet i ørkenen, kunne vi ikke forudbestille plads. Den ældre dame var meget venlig. Rummet fint, men 
yderdøren var ikke helt tæt, så det blev meget varmt om natten. Aircondition larmede en del, så vi kunne 
ikke have den tændt om natten. 
 

Fresno – Best Western Plus, 480 East Shaw Avenue. 1 overnatning. Fint hotel, med god morgenmad. Fik 
en snak med damen ved morgenmaden. Hun fortalte, at brandfolkene ville have bekæmpet den store 

ildebrand omkring den 20. september. 
 

Aptos – Best Western Plus Seacliff Inn – 7500 Old Dominion Court. 2 overnatninger. Aptos ligger ud til 
Stillehavet lidt syd for San Francisco. Der var utrolig flot omkring hotellet, med gangstier, planter, vand med 
fisk, svømmepøl og restaurant terrasse. Værelset var fint med altan, og her kunne vi sidde, for der var en 
behagelig varme, måske på grund af havet. Meget fin morgenmad. 
 

San Francisco – Rodeway Inn Civic Center, 860 Eddy Street. 3 overnatninger. Venlig personale. Godt 
værelse. Meget centralt beliggende. Ingen morgenmad med i prisen. 
 


