
orlando & Strand
12 DAGE / 11 NæTTEr
4 nætter Orlando • 7 nætter St. Pete Beach

Her er turen for jer, der måske har været i Florida før og nu vil tilbage for at have nog-
le fornøjelige dage i Orlando med masser af underholdning i forlystelsesparkerne, 
super shopping i de gode outlets og måske opdage nye områder af byen. Naturlig-
vis står der også badeferie på programmet, og det skal være ved en af Vestkystens 
perler, St. Pete Beach, der er lige velegnet for såvel voksne som børn, for par, der i 
tosomhed vil nyde hinandens selskab eller for storfamilien med bedsteforældre samt 
dine, mine og vores børn. 
Vælg mellem: 
KoMBi 1:  hotElVærElSE Marriott residence Inn Seaworld &
                  1-4 personer Tradewinds Sandpiper i standardværelse med udsigt til vej

KoMBi 2a: lEjlighEd 
 m/ 1 soveværelse Marriott residence Inn Lake Buena Vista &
 Max 4 personer Barefoot Beach Condo resort

KoMBi 2B: lEjlighEd 
 m/ 2 soveværelse Marriott residence Inn Lake Buena Vista &
 Max 6 personer Barefoot Beach Condo resort

dag 1: ankomst til orlando
Efter ankomst i lufthavnen henter I jeres bil og kører til 
hotellet. Afhængig af jeres ankomsttidspunkt kan I kigge 
lidt på byen, måske tage en dukkert i swimmingpoolen el-
ler planlægge de næste dages aktiviteter. 
Overnatning (4 nætter):
hotel: Marriott residence Inn Seaworld i studio
lejlighed: Marriott residence Inn Lake Buena Vista i lej-
lighed med 1 eller 2 soveværelse

dag 2 - 4: orlando
I har nu 3 dage til at opleve byen, som betegnes som ver-
dens største legeplads, hvor udbuddet af forlystelser kan 
tage pusten fra de fleste. Det er en god idé på forhånd at 
planlægge jeres ophold, så I ved hvad I vil se og får mest 
muligt ud af dagene. Se listen over nogle af Orlandos forly-
stelsesparker på side 2. Orlando er en lidt atypisk by uden 
et egentligt centrum og kan i første omgang virke noget 
uoverskuelig, ligesom det kan være svært at vælge, hvor 
man skal bo. Navne på byområder svirrer i luften, og da 
man ikke kan bo centralt for både Disney, Universal Stu-
dios og International Drive, så lad hotellet og dets pris og 
faciliteter være bestemmende for, hvor I vil bo. 
Hvis I på et tidspunkt får nok af underholdningen i alle 

forlystelsesparker, har I måske lyst til at opdage nogle af 
byens gemte og glemte områder. Det kunne være et besøg i 
bydelen, Winter Park, hvor Orlandos velhavere slog sig ned 
i 1880’erne. Her ligger smukke gamle bygninger omgivet af 
majestætiske egetræer draperet med spansk mos, og langs 
de brostensbelagte gader kan I shoppe i lækre butikker. 
En lille sjov, og gratis, oplevelse kan I hver dag kl. 11.00 få 
på det fashionable Peabody Hotel, 9801 International Drive, 
når 5 ænder ledsages fra deres ”hjem” på toppen af hotellet 
og via en speciel elevator kommer ned til lobbyen. Her stiger 
de, akkompagneret af klapsalver fra tilskuerne, op i fontæ-

nen, hvor de tilbringer dagen til de kl. 17:00 ledes tilbage til 
reden. Langs International Drive ligger mange mindre forly-
stelser og fin shopping og benytter man sig af hop af-hop 
på-trolley’en I ride er det nemt og bekvemt at komme fra 

sted til sted. 
For yderligere information se: www.iridetrolley.com

dag 5. orlando – St. pete Beach
(Kørsel ca. 165 km)
Blot et par timers kørsel fra alt hurlumhejet i Orlando lig-
ger Vestkystens lækre, hvide sandstrande, der indbyder til 
alskens vandsport, afslapning og forfriskende svømmeture i 
havet, der holder noget, der ligner badekarstemperatur. Sæt 
tempoet ned i laveste gear og nyd livet.
Overnatning (7 nætter):

hotel: Tradewinds Sandpiper i standard værelse med udsigt 
til vej.
lejlighed: Barefoot Beach Condo resort i lejlighed med 1 
eller 2 soveværelse

”Blot et par timers kørsel fra hurlumhejet i orlando 
ligger Vestkystens lækre, hvide sandstrande”
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dag 6-11: St. pete Beach
Alt efter temperament kan I nyde godt af nogle af de man-
ge ting, der er at se og gøre i området. En dag i Fort De 
Soto Beach Park kan anbefales – stranden her blev valgt 
til USA’s bedste i 2005 og ligger altid i top 10 på den ame-
rikanske ”strand-liste”. Lej en kajak og ro ud i de små vige 
og bugter og hold godt udkig efter de charmerende mana-
tees (søkøer), der lever i stort tal i disse vande. Alternativt 

kan I leje en cykel og tage turen rundt på de 25 km stier 
langs stranden.
Når I føler trang til at få lidt mere fast grund under fød-
derne end sand, kan vi foreslå jer en tur til St. Petersburg, 
hvor det nye kompleks, Baywalk med alt fra shopping til 
restauranter, barer og klubber med levende musik er et 
perfekt sted at tilbringe en aften. Her er top underholdning 
for alle aldersklasser og aktivitetsniveauet kan sagtens 
sammenlignes med det, I finder på South Beach i Miami 
– og i et helt andet prisniveau! Det kan være praktisk at 
vide, at en taxi fra hotellet ved stranden hertil blot koster 
omkring US$ 20-25, så lad bilen stå, så I trygt og roligt 
kan nyde et par glas vin eller øl uden at skulle tænke på 
promillegrænsen. 
Har I hang til golf er I kommet til det rette sted - indenfor 
en radius af 1 times kørsel ligger mere end 25 golfbaner, 
hvor green fee-priserne i sommersæsoner kan være så 
lave som US$ 25-30 inkl. leje af buggy!
Når sulten og tørsten melder sig er der steder nok at vælge 
mellem. Kendere har udnævnt baren, The Undertoe, 3850 
Gulf Boulevard til Floridas bedste bar – her kan en Heine-

ken øl fås for under US$ 3. Prøv også Bongo’s, Ferg’s Beach 
Shack, Filthy Phil’s eller et af de mange andre hyggelige 
steder og find jeres egen favorit. Det kunne måske være 
Jimmy B’s Beach Bar, 6200 Gulf Boulevard, hvor der hver 
dag er levende musik.
Stedet, hvor mange lokale både går i byen og går i vandet, 
er det lille bysamfund Pass a Grille, der ligger helt nede for 
den sydlige ende af Gulf Boulevard. Her finder I gallerier, 

butikker og spisesteder som for eksempel The Hurricane, 
hvor man alt efter sult og budget kan vælge mellem flere 
kategorier og slutte aftenen med at betragte den beta-
gende solnedgang fra tagterrassen. 
Hvis I trænger til en pause fra solen og stranden kan I i sæ-
sonen april til september gøre som amerikanerne og søge 
indendørs i Tropicana Field og se Devil rays spille major 
league baseball – er I heldige kan I måske se en kamp mod 
N.Y. Yankees. Stadion kan rumme 50.000 mennesker og 
billetpriserne begynder ved US$ 10. 

dag 12: St. pete Beach – orlando 
(Kørsel ca. 165 km)
Så er ferien ved at være slut og turen går tilbage til 
Orlando, hvor bilen afleveres. 

”Kendere har udnævnt baren, the Undertoe, 
på gulf Boulevard til floridas bedste bar”

Orlando Marriott Residence Seaworld Crowne Plaza Universal Studios

orlando & Strand
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12 dage / 11 nætter

Kombi 1: 
hotelværelse på Marriott residence inn SeaWorld ***+ 
& tradewinds Sandpiper ***+ 
01/04-26/04  8.965  6.230  4.690  7.955 

27/04-10/06  6.490  4.585  3.455  5.480 

11/06-26/08  6.640  4.675  3.515  5.630 

27/08-05/12  5.965  4.270  3.190  4.955 

Børn u/12 år er gratis i forældrenes værelse - max 4 personer 
pr. værelse
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Kombi 2a: 
lejlighed m/1 sovevær.
Marriott residence inn lake Buena Vista
& Barefoot Beach Condo resort
01/04-12/04  9.510  6.340  4.755 

13/04-14/08  6.940  4.625  3.470 

15/08-05/12  6.655  4.440  3.330 

Børn u/18 år er gratis i forældrenes lejligheden - max 4 personer 
pr. lejlighed
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Kombi 2B: 
lejlighed m/2 sovevær.
Marriott residence inn lake Buena Vista
& Barefoot Beach Condo resort
01/04-11/04  10.745  7.165  5.375  4.300 

12/04-11/06  8.360  5.575  4.180  3.600 

12/06-14/08  8.555  5.700  4.275  3.680 

15/08-05/12  7.995  5.365  4.025  3.475 

Børn u/18 år er gratis i forældrenes lejligheden - max 6 personer 
pr. lejlighed

tIllæG FOR StØRRE BIl. PRIS PR. BIl IKKE PR. PERSON
gruppe C
NeverLost

gruppe 
f
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f

Never-
Lost

gruppe 
r

gruppe 
r

Never-
Lost

 735  450  1.180  1.400  2.135 

priserne inkluderer: 
  11 dages HErTZ billeje i en gruppe C-bil - se side 34 for 

betingelser for HErTZ billeje og hvilke ydelser, der er inklu-
deret i billejen. 

  11 overnatninger på de ønskede hoteller i enten hotelværelse 
eller i lejlighed som bestilt. Hotelværelserne er udstyret med 
2 dobbeltsenge. Hvis I bor 3 eller 4 personer på værelset får 
I ikke 3 hhv 4 senge. Lejlighederne m/1 soveværelse har 1 
dobbeltseng i soveværelset og sovesofa i stuen.

 Omfattende turistmateriale om Florida.
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