KØR SELV – FLORIDA FOR LIVSNYDERE
1. dag
Danmark - Miami Beach
Der er om morgenen eller
formiddagen afgang med et skift
undervejs til Miami Beach.
Ved ankomst til lufthavnen afhenter I
bilen og kører til jeres hotel. Lige uden
for døren har I et stort udvalg af
dejlige restauranter og barer, så I
behøver ikke gå sultne eller tørstige i
seng.
Gå en tur og få en fornemmelse af
den specielle atmosfære på South
Beach. I har 3 overnatninger ved
Miami Beach.
Overnatning og morgenmad:
Hotel Circa 39
2-3. dag
Miami Beach
I har nu to hele dage til at opleve
byens mange attraktioner.
Miami Beach er en by med en
farvestrålende blanding af
luksushoteller, art deco-bygninger og
pastelfarvede moteller/hoteller med
udsigt over den hvide strand og
Atlanterhavets brænding.
Her er et vidunderligt leben med
muskelsvulmende rulleskøjteløbere,
aktive gadesælgere samt
solhungrende personer i alle aldre og
former.
Slå jer ned på en fortovsrestaurant og
nyd synet af de mange spøjse typer,
der går forbi.
Overnatning og morgenmad:
Hotel Circa 39
4. dag
Miami Beach – Palm Beach –
Orlando
(Kørsel ca. 420 km.)
Så forlader I Miami Beach og kører op
langs kysten, hvor et stop i det
eksklusive Palm Beach kan anbefales.
Herfra går turen videre nordpå til
Orlando.
Overnatning og morgenmad:
Rosen Inn international
5-6. dag
Orlando
I har hele dagen til at nyde hotellets
gode faciliteter
International Drive med alle
butikkerne er også et besøg værd, og
så er der naturligvis Orlando med alle
de kendte attraktioner. Blot en kort
kørsel og I er midt i alle
herlighederne.
Overnatning og morgenmad:
Hotel Rosen Inn international
7. dag
Orlando - Sarasota
(kørsel ca. 210 km)
Så går turen ud til den vidunderlige
kyststrækning langs Den Mexicanske

Golf. Langs vestkysten af Florida er
der et utal af lækre og smukke
strande.
Jeres hjem de næste 3 dage er det
charmende område Sarasota.
Overnatning og morgenmad:
Hotel Holiday Inn Lido Beach
8-9. dag
Sarasota
I har 2 dage til at nyde dette
fantastiske sted med sin smukke
kystlinje, smaragdfarvede vand og St.
Armand’s Circle’s butikker og
restauranter.
Sarasota er det ideelle sted for
afslapning. Her er fremragende
strande og masser af udendørs
aktiviteter, hvis man da ikke bare
ønsker at slappe af i de skønne og
rolige omgivelser.
Overnatning og morgenmad:
Hotel Holiday Inn Lido Beach
10. dag
Sarasota - Naples (kørsel ca. 190
km)
Efter blot et par timers kørsel kommer
I til Naples, der i de seneste år har
fået ry for at være Floridas mest
sofistikerede by.
Her flokkes de rige og kendte, men
der er dog også plads til det stigende
antal turister, der hvert år finder vej
til denne lille perle.
Her har I 2 overnatninger med
mulighed for at nyde solen ved de
dejlige strande, shopping i lækre
butikker og ikke mindst for at se de
helt enestående solnedgange.
Overnatning og morgenmad:
Hotel The Inn on Fifth
11-12. dag
Naples
I Naples er strandene måske knap så
flotte, som dem I lige er kommet fra,
men her kan I nyde
shoppingmulighederne, de fashionable
caféer og restauranter og bare slentre
rundt.
Her er masser af muligheder for
spændende udflugter til havs,
vandsportsaktiviteter, fisketure og for
at opleve det fascinerende
naturreservat med mangrovesump
ved Marco Island.
Overnatning og morgenmad:
Hotel The Inn on Fifth
13. dag - hjem
Naples-Everglades-- Miami
(kørsel ca. 195 km)
Så er turen ved at være slut og hvis I
endnu ikke har været en tur gennem
“The River of Grass”, The Everglades,
kan det nåes på køreturen retur til
Miami.
Gør stop ved en af udbyderne af ture
med airboat. Herefter går turen

videre, hvis I har valgt at forlænge
ferien, eller til Miami Lufthavn hvor
turen slutterog bilen afleveresog flyet
venter.
Gør stop ved en af udbyderne af ture
med airboat. Herefter går turen videre
til Miami Lufthavn hvor turen slutter
og bilen afleveres og flyet venter.
14. dag
Danmark
Med et skift undervejs er i løbet af
morgenen eller formiddagen er I retur
i Danmark efter en skøn tur.

FORLÆNG FERIEN MED KEY WEST
I kan forlænge ferien med et par
dage på Key West, kører I ad den
sydligste del af highway US-1 fra
fastlandet til Key West over et utal af
øer hægtet sammen med 42 broer.
Key West er indbegrebet af afslappet
boheme-atmosfære. Overalt ligger
dejlige restauranter, masser af
butikker og barer.
Tag turen rundt i byen til fods, lej en
cykel eller benyt Old Town Trolleybussen, som kører til alle
seværdighederne. Og så er der
solnedgangen. Den er et tilløbsstykke
og beundres af såvel turister som de
lokale beboere hver aften på Mallory
Pier.
Som den yderste i den række af keys
(øer), der som perler på en snor ligger
ud for Floridas sydvestkyst, finder I
Key West
en ø med en afslappet bohemeatmosfære, der er en charmerende
sammenblanding af caribisk og
amerikansk påvirkning.
Overalt i de hyggelige gader ligger
dejlige restauranter og masser af
barer som for eksempel Sloppy Joe's,
der var Hemingways stamværtshus.
Husk også lige et besøg i den berømte
forfatters museum, der er indrettet i
det hus, hvor han boede i en lang
årrække.
Tag turen rundt i byen til fods, lej en
cykel eller benyt Old Town Trollybussen, som kører til alle seværdighederne.
Den største attraktion sørger naturen
dog for - solnedgangen er et
tilløbsstykke uden lige og beundres
behørigt af såvel turister som de
lokale beboere hver aften på Mallory
Pier.
Key West er naturligvis også det
perfekte sted, hvis I er til dybhavsfiskeri, dykning eller blot vil slappe af
på en dejlig strand og nyde en forfriskende dukkert i havet.
Eller hvad med at tage på sejltur ud til

de små, nærliggende øer, hvor I får
mulighed for at svømme sammen med
delfiner.
Turen kan ændres efter jeres ønsker
med andre hoteller elller i længden.
Danmark
Med et skift undervejs er i løet af
morgenen eller formiddagen retur i
Danmark efter en skøn tur.
.

