FLORIDA ON WHEELS
Oplev Florida på en fast tilrettelagt tur, hvor der er sørget for, at
I får set de mest interessante områder, mulighed for at besøge
mange af de kendte attraktioner og rig lejlighed til at opleve den
spændende natur og de charmerende byer. På de følgende sider
har vi beskrevet forskellige rejser rundt i Florida.
Ud over et par standardture, der naturligvis indeholder de største
attraktioner, kan vi også tilbyde en tur, der især henvender sig til

børnefamilier og én for det par, der måske skal fejre et kobber- eller sølvbryllup, en hel- eller halvrund fødselsdag eller måske bare
har lyst til at forkæle sig selv.
Priserne er inklusiv hotelovernatninger og billeje – få oplyst den
mest attraktive flypris af jeres rejsebureau. I får hjemmefra en
informationspakke med udførlig udarbejdet kørselsvejledning,
praktiske informationer og hotelvouchers.

Florida ON WHEELS

FLORIDA For Livsnydere
12 dagE / 11 nætter

2 nætter Miami • 1 nat Palm Beach • 1 nat St. Augustine •
2 nætter Orlando • 3 nætter Naples • 2 nætter Key West
På denne tur henvender vi os specifikt til det voksne publikum,
der vil forkæle sig selv. Selve ruten er ikke så forskellig fra den,
mange andre vil vælge – den indeholder naturligvis Floridas vigtigste attraktioner. Men vi har valgt nogle hoteller, der på hver
sin måde lever op til forestillingen om at være Jeppe i baronens
seng. I Miami skal I bo midt på det hippe South Beach på et
lækkert boutiquehotel, i Palm Beach på et eksklusivt, lille luksushotel, der er registreret som en historisk, bevaringsværdig
bygning. I San Augustin, Mt. Dora, lidt udenfor Orlando og i
Naples, er det flotte resorts, der lægger hus til jeres overnat-
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Dag 1: Ankomst 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.
Overnatning (2 nætter): Angler’s Botique Resort – super
lækkert helt nyrenoveret art deco-hotel på South Beach.
Parkering ca. US$ 25 pr. døgn.
4

ninger mens I på Key West skal bo på et utrolig charmerende
Bed & Breaksfast-hotel – en stil som amerikanerne behersker
til fuldkommenhed. Ud over de menneskeskabte attraktioner får
I rig mulighed for at nyde de vidunderlige kyststrækninger langs
Atlanterhavet og Den Mexicanske Golf, de enestående naturoplevelser i The Everglades, Amerikas største subtropiske vildnis og den specielle atmosfære på Key West. I skal naturligvis
også være godt kørende, så prisen er baseret på en lækker Ford
Taurus eller lignende. Skal det være ekstra godt, bør I inkludere
NeverLost (GPS).

Dag 2: Miami Beach
I har nu en hel dag til at opleve byens mange attraktioner.
Miami Beach er en by med en farvestrålende og forvirrende blanding af luksushoteller, art deco-bygninger og
pastelfarvede moteller 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 defilerer forbi.
Dag 3: Miami Beach – Palm Beach (kørsel ca. 120 km)
Så forlader I Miami Beach og kører op langs kysten til det
eksklusive Palm Beach, som er et af det velhavende USA’s
vintertilholdssteder. Her udstilles rigdom som få andre steder i landet, og på byens hovedstrøg, Worth Avenue, får
man et fint indblik i den lokale, ekstravagante livsstil. Det
historiske Palm Beach er grundlagt i slutningen af 1800- og
begyndelsen af 1900-tallet og har en række imponerende
palæer fra den tid. Nogle af dem huser nu interessante
museer. Her er super shopping, en dejlig strand og gode
muligheder for bare at drive og slappe af i lækre omgivelser.
Overnatning: Chesterfield Hotel – et fint nyrenoveret luksushotel, der er registreret som en af Palm Beach’s bevaringsværdige bygninger. Gratis parkering
Dag 4: Palm Beach – St. Augustine (kørsel ca. 400 km)
I fortsætter op nordpå og et stop undervejs kunne være

ved Kennedy Space Center, hvor rumfærgeopsendelserne
finder sted – det er absolut et besøg værd. Forsæt herefter
til St. Augustine, nationens ældste by, hvor I har en enkelt
overnatning.
Overnatning: Casa Monica Hotel St. Augustine. Et imponerende hotel fra 1888 opført i spansk stil med masser af
Heron House Key West

Livsnyder...

atmosfære. Parkering ca. US$ 20 pr. døgn. Resort Fee US$
14 + lokal skat pr. døgn betales direkte til hotellet.
Dag 5: St. Augustine – Orlando / Mt. Dora
(kørsel ca. 260 km)
St. Augustine er charmerende på sin helt egen måde med
en blanding af snævre brostensbelagte gader, europæisk
arkitektur og med et islæt fra den spanske kolonitid. Oplev
byen med en rundtur i hestevogn eller hop på sporvognen.
Besøg Fort Castillo de San Marcos, det genopbyggede
spanske kvarter, de historiske kirker og se de farverige
skuespil om kolonitiden. Herfra går turen videre til Mission Inn, der ligger ca. 3 kvarters kørsel nord for Orlando.
Overnatning (2 nætter): Mission Inn Golf & Tennis Resort
Mt. Dora. Stort flot resorthotel med masser af muligheder
for både aktiv sportsudøvelse eller afslapning ved pool eller spa. Gratis parkering.
Dag 6: Mt. Dora / Orlando
I har hele dagen til at nyde det lækre hotels mange faciliteter som blandt andet omfatter en mesterskabsgolfbane,
perfekte muligheder for at spille tennis, en lækker swimmingpool og spa. Den lille nærliggende by, Mt. Dora er
også et besøg værd og så er der naturligvis Orlando med
alle de kendte attraktioner og gode shoppingmuligheder.
Dag 7: Orlando - Golf Coast - Naples
(kørsel ca. 390 km)
Så går turen ud til den vidunderlige kyststrækning langs
Den Mexicanske Golf. Her er der kilometer lange strækninger af den fineste sandstrand, fascinerende naturreser-

vater med mangrovesump og et fantastisk dyreliv både i
havet og i floder og indsøer. Her kan I på nært hold opleve
manatees (søkøer), skildpadder i alle størrelser og delfiner
boltre sig på hver sin måde i vandet.
Overnatning (2 nætter): Naples Bay Resort. Gratis parkering.
Dag 8-9: Naples
Naples er en lille, charmerende badeby ved Den Mexicanske Golf, 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 er mulighed

se en alligator der sagte glider gennem vandet. Herefter
følger endnu en fantastisk oplevelse, når I kører på den
sydligste del af highway US-1 fra fastlandet til Key West
over et utal af øer hægtet sammen med 42 broer.
Overnatning (2 nætter): Heron House Key West. Her er al
den charme og atmosfære som kendetegner Key West.
Gratis parkering.
Dag 11: Key West
Her er I kommet til et sted med en afslappet bohemeatmosfære. Overalt ligger dejlige restauranter, masser
af butikker og barer som for eksempel Sloppy Joe’s, der

”Den lange og flotte tur til Key West går over
et utal af øer forbundet med 42 broer”
for den ultimative afslapning ved de eventyrlige strande,
shopping i lækre butikker og ikke mindst at nyde de helt
enestående solnedgange.
Dag 10: Naples - Everglades - Key West
(kørsel ca. 420 km)
Fra Naples tager I den uforglemmelige tur gennem “The
River of Grass”, The Everglades, der er Amerikas største
subtropiske vildnis med åben prærie, mangroveskov og et
overvældende dyre- og fugleliv. Gør stop ved en af udbyderne af turen med airboat – det er en helt speciel oplevelse at suse gennem vildnisset, standse, nyde stilheden og

var Hemingways stamværtshus. Tag turen rundt i byen til
fods, lej en cykel eller benyt Old Town Trolley-bussen, 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, hvor der er
gøgl, boder og underholdning. Key West er også det perfekte sted, hvis I er til dybhavsfiskeri, dykning og sejlture
på havet – for eksempel en tur i en båd med glasbund, hvor
I kan opleve det fantastiske liv i havet og se USA’s største
koralrev på nært hold.
Dag 12: Key West - Miami
(kørsel ca. 275 km)
Kør nordpå mod Miami hvor I afleverer bilen i lufthavnen.
Beregn god tid - der kan være en del trafik på highway 1.

Florida for Livsnydere
Periode
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15/04-14/12

9.790

8.665

12 dage / 11 nætter

Tillæg for NeverLost / GPS
01/04-14/12 kr. 735 for hele bilen - ikke pr. person.
Priserne inkluderer:


11 dages HERTZ billeje i en gruppe F-bil (Ford Taurus el. lign.)

- se side 34 for betingelser for HERTZ billeje og hvilke ydelser,
der er inkluderet i billejen.

11 overnatninger på de nævnte hoteller i værelse med 1
dobbeltseng. Rejser I 4 voksne sammen er opholdet i 2 dobbeltværelser.
 Omfattende turbeskrivelse og kortmateriale.
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