
Naples har ry for at være Floridas mest sofistikerede by, hvor de rige og kendte flokkes, men der er 
også plads til det stadigt stigende antal turister, der finder vej til denne lille perle. Her skal I nyde shop-
ping mulighederne, caféerne og restauranterne og bare slentre rundt. Beliggende i det sydvestlige 
hjørne af Florida, er strandene måske knap så flotte, som de er lidt længere mod nord, men Naples 
er bla. et fantastisk udgangspunkt for turen til det eventyrlige naturreservat, The Everglades. Blot en 
times kørsel og I er midt i alle herlighederne! På en tur med airboat kommer I helt tæt på alligatorer, 
skildpadder og et utal af fugle.
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et lille hyggeligt hotel med en charmerende 
caribisk atmosfære, der ligger helt centralt nær 
den lokale FiFt.h avenue med det store udvalg 
af butikker og restauranter. De 34 lyse værel-
ser er individuelt indrettede, nogle endog med 
himmelseng, men fælles for dem er de klare 
farver og rustikke skodder for vinduerne. De 
har alle aircondition, viFt.e i loFt.et, tv, hårtør-
rer, strygejern/-bræt, køleskab og kaffemaskine. 
Hotellet har en charmerende have med swim-
mingpool. gratis parkering.

leMon tree inn ***
250 ninth street south
naples, fl 34102

Lemon Tree Inn

Bradenton Beach Club er et udsøgt luksus kom-
pleks beliggende ved Bradenton Beach i den syd-
lige del af smukke anna maria Island. Her findes 
en mindre swimmingpool og lækre Bradenton 
Beach  finder I på den anden side af vejen, hvor-
til kompleksets gæster har privat adgang. Lej-
lighederne er godt indrettet med stort køkken 
alrum med sofa arrangement og spiseplads, stor 
terrasse og to soveværelser. Ikke langt fra kom-
plekset findes restauranter, gode butikker og den 
gratis bus der kører rundt på øen har stop ikke 
langt herfra. gratis parkering.

Bradenton BeacH clUB ***+
5201 gulf drive
Holmes Beach, fl 39217

Bradenton Beach Club

anna maria island/
Bradenton Beach

anna Maria island /
Bradenton BeacH
anne maria Island har længe været 
en velbevaret hemmelighed som  
ferie paradis.
- det ideel sted for total afslapning 
og bare nyde livet ved de hvide sand-
strande. gå på opdagelse i de hyg-
gelige landsbyer med små boheme 
butikker og gode restuaranter, og hop 
en tur i den mexikanske golfs lækre 
vand for at blive dejligt kølet ned. 
anna maria Island bliver desuden 
forbundet af en gratis trolley der  
kører op langs kysten hele dagen.
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et dejligt førsteklasses hotelkompleks med fin belig-
genhed. på den ene side ligger en billedskøn havn 
med en lille promenade, mens der til den anden 
side over en vej, er knap 100 meter til den mexi-
canske golf og den flotte, finkornede sandstrand. 
Hotellet har et hyggeligt poolområde mellem de 
lave bygninger. Der er mulighed for at benytte sig af 
de opstillede grillsteder til friskfanget fisk eller en 
god amerikansk bøf. er man mere til at få serveret 
sin mad, findes der flere restauranter i alle prislag 
i nærheden. Hotellets vandtaxa kan benyttes til at 
udforske området via vandvejen. Lejlighederne har 
alle aircondition og er smagfuldt indrettede med 
moderne møbler og klinkefliser i køkken såvel som 
i stue. sidstnævnte har også tv, dvd-afspiller, in-
ternetadgang og udestue/patio. køkkenet er fuldt 
udstyret med blandt andet køleskab, ovn, mikroovn 
og opvaskemaskine. vælg mellem lejligheder med 1 
soveværelse og sovesofa i stuen til max. 4 personer 
eller lejligheder med 2 soveværelser og sovesofa i 
stuen til op til 6 personer. (soveværelserne er ud-
styrede med én queen-size seng). gratis parkering.

Barefoot BeacH 
condo resort ****
19417 gulf Boulevard 19417
indian shores, fl 33785

Barefoot Beach Condo Resort
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kør til ft. Myers og saniBel island:
Hvis I har lyst til endnu flere flotte sandstrande og lækkert badevand, skal I blot 
køre knap 100 km fra sarasota og 200 km fra st. petersburg mod syd, for at finde 
Fort myers Beach og sanibel Island, der ud over fantastisk strand- og badeliv byder 
på en fascinerende natur med mangrovesump og et eventyrligt dyreliv. Husk også 
at tage en sejltur, hvor I kan komme helt tæt på de legesyge delfiner, der holder til i 
disse vande. I det hele taget er området kendetegnet ved en meget smuk natur med 
mange fredede områder og dyrereservater.

Er I på jagt eFt.er en ferie lidt væk fra de store turistmagneter, er det ikke noget dårligt valg at udse sig 
Floridas vestkyst. Her på denne vidunderlige kyststrækning langs den Mexicanske Golf får I kilometer-
lange strande med det fineste, hvide sand, en perlerække af charmerende byer og uanede muligheder for 
at dyrke vandsport. Havet, der som oFt.est viser sig fra sin meget børnevenlige side, gør yderligere dette 
område til det helt rigtige ferievalg for hele familien. I St. Petersburg-området praler man med 361 solskins-
dage om året - det skal måske tages med et gran salt, men ikke desto mindre er det et faktum, at vejret 
her generelt er super godt. De dejlige strande, havet, der indbyder til en svømmetur, de mange hyggelige 
beach bars og de eventyrlige solnedgange er kendetegnende for området.
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Knap hundrede kilometer syd for St. Petersburg ligger Sarasota – turen hertil over den imponerende 9 
km lange Sunshine Skyway Brigde, der spænder over udmundingen af Tampa Bay, er helt fantastisk. 
Sarasota er endnu en af de afslappede badebyer, man finder på disse kanter med lækre butikker, mange 
restauranter og hyggelige caféer. Og så har Sarasota naturligvis stranden og havet. Lido Key har en helt 
perfekt blanding af indbydende restuaranter og gode butikker ved St Armands Circle og bred sandstrand 
hvor der er plads til, både parret der ønsker stilheden og børnefamiliens spil og lege. Lidt længere mod 
syd findes Siesta Key, der nok byder på en af Floridas bedste sandstrande, og Siesta Village har flere 
gode restuaranter og bar, så her er lagt op til skøn ferie.
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Dette hyggelige turistklasehotel opført i sydeuropæ-
isk stil har en fin beliggenhed med Den mexicanske 
gulf og dejlige hvide strande lige på den anden side 
af gaden og siesta village, et charmerende område 
med gallerier, butikker og restauranter, som nabo. 
alle hotellets 51 nydeligt indrettede værelser har tv, 
telefon, strygebræt/-jern, kaffemaskine og hårtørrer. 
Der er værelser med opholdsrum / separat sovevæ-
relse og fuldt udstyret tekøkken. på hotellet findes 
swimmingpool og jacuzzi samt tropisk gårdhave med 
barbecue. Der er gratis morgenkaffe i lobbyen. 
gratis parkering.

Siesta Beach Resort

Dette indbydende Helmsley-hotel er beliggende 
på Lido Beach med egen 1,8 km lang hvid sand-
strand og er kendetegnet ved en dejlig afslappet 
atmosfære. alle 179 pænt møblerede værelser har 
aircondition, telefon, tv, hårtørrer, strygebræt-/
jern, safetybox, køleskab samt kaffemaskine. væ-
relserne med udsigt over Den mexicanske golf er 
større end de andre og har balkon eller terrasse. 
værelserne med udsigt over poolområdet har sam-
men størrelse, som dem med havudsigt, men ingen 
balkon. Indtag morgenmaden i sandcastle Coffee 
shop, snup en let frokost i sandcastle pool Bar og 
nyd en middag med eFt.erfølgende drink i Candle-
light restaurant and Lounge. slap af ved hotellets 
swimmingpool eller på stranden, hvis I da ikke lige 
skal være aktive i fitness- eller vandsportscentret. 
gratis parkering.

Helmsley Sandcastle Resort

HelMsley sandcastle 
resort ***+
1540 Ben franklin drive
sarasota, fl 34236

siesta BeacH resort **+
5311 ocean Bouldevard
sarasota, fl 34242
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