
Her har vi valgt en tur rundt i Florida, hvor I får god tid til at op-
leve de 4 byer og strande, som besøges undervejs. Naturligvis 
kommer I til Miami, hvor det hektiske liv og mange fine restau-
ranter på South Beach lokker. I Orlando flyver tiden af sted med 
besøg i de mange forlystelsesparker og måske skal der også 
shoppes lidt. Herefter skal I opleve et par af de dejlige strande 
på vestkysten af Florida. Første stop gøres i St. Pete Beach med 

en 11 km lang fin sandstrand og herefter fortsættes til Naples 
helt ned i det sydvestlige hjørne af Florida. Her er I blot en times 
kørsel fra store vådområde, the Everglades, hvor I kan få nogle 
fantastiske naturoplevelser. turen slutter i Miami, men natur-
ligvis er det muligt at forlænge med nogle dage i Key West - se 
hoteller priser side 22-23

dag 1: ankomst til Miami Beach
Ved ankomst til lufthavnen afhenter I bilen og kører til jeres 
hotel, der ligger i det livlige South Beach. Her er udbudet 
af restauranter, caféer og barer stort, så I behøver ikke gå 
sultne eller tørstige i seng. Gå en tur og få en fornemmelse 
af den specielle atmosfære på Miami Beach. 
Overnatning (2 nætter): Marseilles Hotel. 
Parkering ca. US$ 20 pr. døgn.

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 forvir-
rende 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 gadesæl-
gere 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 – orlando 
(kørsel ca. 380 km)
Så forlader I Miami Beach og kører nordpå til Orlando. Un-
dervejs kan I eventuelt gøre stop i Fort Lauderdale, hvor 
Floridas største shoppingcenter, Sawgrass Mills måske 
skal aflægges et besøg. Hvis tiden tillader det er Kennedy 
Space Center, hvor rumfærgeopsendelserne finder sted, 

absolut også værd at se. Vel fremme i Orlando checker I 
ind på jeres hotel. 
Overnatning (3 nætter): Marriott residence Inn Seaworld. 
Gratis parkering.

dag 4 - 5: orlando
Disse dage kan I bruge til at besøge nogle af Orlando stør-
ste attraktioner – se oversigten side 2. I nogle af forlystel-
sesparkerne kan man bruge flere dage, så det er en god idé 
på forhånd at planlægge, hvad I vil se. Køb eventuelt Po-
litikens Visuelle Guide eller check på de hjemmesider, der 
er nævnt under den enkelte park. Her kan I også se priser 
på entrébilletter. Det er også muligt blot at slappe af ved 
hotellets swimmingpool eller måske tage på shopping. 

dag 6: orlando – St. petersburg / St. pete Beach 
(kørsel ca. 180 km)
Så går turen ud til de dejlige strande ved Den Mexican-
ske Golf. Første stop er St. Petersburg eller rettere St. Pete 
Beach, hvor jeres indbydende hotel ligger i den sydlige 
ende af den 11 km lange flotte strand. Her er udbudet af 
vandsportsfaciliteter stort og når sulten og tørsten melder 
sig er områdets mange hyggelige strandbarer og caféer klar 
med stort udvalg af lækre sandwich og kølige drikke.
Overnatning (2 nætter): Tradewinds Sandpiper Hotel. 
Bemærk: Der opkræves et obligatorisk gebyr ”resort Ame-
nity Fee” på US$ 15 + lokal skat pr. værelse pr. overnatning 
til dækning af parkering, brug af solvogne på stranden, fit-
ness center, tennisbaner med mere. 
 
dag 7: St. pete Beach / St. petersburg
De mange fine strande på denne del af Floridas vestkyst er 
yderst velegnede til dejlige strandferier, og der er i området 
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også mulighed for nogle gode sightseeingture og kulturelle 
oplevelser. Blot 20 minutters kørsel fra stranden ligger byen 
St. Petersburg og her kan man bryste sig af at have et Sal-
vador Dali museum med verdens største samling af hans 
malerier. Et stort tilløbsstykke ved havnen er den iøjnefal-
dende omvendte pyramide, The Pier, med en fin udsigts-

platform, butikker, restauranter og et akvarium. Det nye 
kompleks, Baywalk, med alt fra shopping til restauranter, 
barer og natklubber med levende musik er også et besøg 
værd. Naturligvis skal der også være tid til at nyde hotellet, 
slappe af ved swimmingpoolen eller dase på stranden. 

dag 8: St. pete Beach – naples (kørsel ca. 250km)
På vejen sydpå kører I ad den imponerende næsten 9 km 
lange bro, Sunshine Skyway Bridge, der spænder over ud-
mundingen af Tampa Bay – en fantastisk flot tur med en be-
tagende udsigt. Fortsæt ned langs kysten til Naples, hvor I 
skal bo på et lille, hyggeligt hotel med en charmerende cari-
bisk atmosfære, der ligger helt centralt nær den lokale Fifth 
Avenue med det store udvalg af butikker og restauranter. 
Overnatning (2 nætter): Lemon Tree Inn. Gratis parkering.

dag 9: naples
Naples ligger helt ned i det sydvestlige hjørne af Florida og 
ud over den meget charmerende by og 10 km vidunderlig 
strand er det subtropiske vådområde, The Everglades, blot 
en times kørsel herfra. Her kan I opleve et fantastisk dyre-
liv med et utal af fuglearter, alligatorer, den amerikanske 

krokodille, Florida-panteren og de charmerende manatees. 
En både sjov og lærerig måde at få en indblik i hele denne 
fascinerende verden er ved at tage en tur med airboat, der 
sejler jer ind i vildnisset. Her kommer I på nærmeste hold 
af skildpadder, fugle og ikke mindst alligatorer. For yderlige 
oplysninger om Everglades se: www.nps.gov/ever 

dag 10: naples – Miami
 (kørsel ca. 205 km)
Så er turen ved at være forbi og I tilbagelægger de sid-
ste kilometer til Miami lufthavn, hvor bilen afleveres. Har 
I valgt at forlænge ferien med nogle dage på Key West 
fortsættes ned over de mange øer og broer.  

”Sunshine Skyway Bridge, over tampa Bay – 
en fantastisk flot tur med en betagende udsigt.”

Marseilles Hotel
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værelser

10 dage / 9 nætter
01/04-14/12  5.230  3.595  2.760  4.455 

Børn u/12 år er gratis i forældrenes værelse - max 4 personer 
pr. værelse

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

gruppe 
f

gruppe f
NeverLost

gruppe 
r

gruppe r
NeverLost

 565  340  900  1.075  1.635 

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

tingelser for HErTZ billeje og hvilke ydelser, der er inkluderet 
i billejen. 
� 9 overnatninger på de nævnte hoteller i ét værelse med 2 

dobbeltsenge (queensize). Hvis I bor 3 eller 4 personer på 
værelset er der altså ikke 3 hhv. 4 senge. rejser I 4 voksne 
sammen bør I vælge ophold i 2 dobbeltværelser – se pris i 
prisskemaet. 
� Omfattende turbeskrivelse og kortmateriale.
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