
dag 1: ankomst til miami
efter ankomst i lufthavnen henter I jeres bil og kører til 
hotellet. I kan se frem til 4 overnatninger i miami.

dag 2-4: miami
med start i miami får I et indtryk af laid-back storby-
stil i en by, der gang på gang er genopstået efter kri-
ser. Første gang var efter den store orkan i 1926. siden 
da er det sket efter Wall street krakkede i 1929, igen 
efter 2. verdenskrig og efter 1980’ernes narkoproble-
mer, der også portrætteres i serien miami vice. I dag 
har byens status nået nye højder. south Beach fremstår 
mere strømlinet end nogensinde, og hele området er i 

sandhed en tumleplads for alle aldre og pengepunge. De 
mange 70 og 80 år gamle bygninger i art deco-stil bliver 
frisket op, og turisme er atter en vigtig faktor for byen. 
Helt frem til 1959 var miami blot en simpel badeby. men da 

Fidel Castro kom til magten på Cuba, flygtede cubanerne i tu-
sindevis og bosatte sig hovedsageligt i miami-området. på 

ganske få år fik miami pludselig storbystatus, og har siden 
revolutionen på Cuba mere end fordoblet sit indbyggertal. 
south Beach er ikke på papiret byens centrum, men det er 
her, tingene sker. Her mødes folk fra forskellige kulturer 

og nyder livet, stranden og hinanden. Der er stor åbenhed 
over for individuelle forskelligheder, hvilket også gør south 

”south beach er ikke på papiret byens 
centrum, men det er her, tingene sker.”

På denne tur besøger I Floridas to største trækplastre, byerne 
Miami og Orlando. Her er super shopping i de store og billige 
outlets, ikke langt til Amerikas største subtropiske vildnis, The 
Everglades”, mulighed for at slappe af på den brede kilome-
terlange strand ved Miami og have nogle fornøjelige dage i 
Orlando med masser af underholdning i forlystelsesparkerne.

Vælg mellem:
kombi 1:  Cardozo, Miami (4 overnatninger) & 
 Marriott Residence Inn Seaworld (3 overnatninger).
kombi 2:  Angler’s Boutique Resort, Miami (4 overnatninger) & 

Marriott Residence Inn Lake Buena Vista 
 (3 overnatninger).
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Beach populær. Langs Ocean Drive i forbindelse med Lum-
mus park får I det bedste stykke strand med flest gæster, 
men stranden strækker sig over 20 km nordpå, så der er 
masser af muligheder for at dyppe jer i atlanterhavets bøl-
ger. I må ikke snyde jer selv for at gå en tur ad Ocean Drive 
og se på arkitekturen. Colony Hotel er en klassiker, og har 
et af de mest kendte navne på south Beach. Det hyggelige 
Cardozo Hotel, som indehaves af latino-popstjernen glo-

ria estefan, er et af de flotteste eksempler på art deco og 
bestemt også et besøg værd. Flere steder er det muligt at 
nyde en bid frokost og se livet og menneskene glide forbi 
på Ocean Drive – prøv evt. News Café på 800 Ocean Drive, 
der er et af de bedste steder at iagttage byens liv.

dag 5: miami – orlando  (kørsel ca. 360 km)
så forlader I miami Beach og kører nordpå til usa’s forly-
stelsesby nummer et, Orlando. undervejs kan I gøre stop 
langs den eksklusive østkyst i f.eks. palm Beach eller 
vero Beach. I kan også besøge Nasas space Center ved 
Cape Canaveral og opleve besøgscentret og lære mere om 
amerikansk rumhistorie. Fremme i Orlando får I med det 
samme indtryk af, at byen ikke er helt almindelig. Orlan-

dos centrum ligger et godt stykke længere nordpå, mens 
Disney, seaWorld, International Drive og andre seværdig-
heder er et kapitel for sig selv.
I har 3 overnatniger i Orlando.

dag 6-7: orlando
Orlandos formål er at gøre sine gæster glade – med alle 
midler. Det gør de godt, specielt hvis gæsterne er vilde 

med forlystelsesparker, rutschebaner, shopping og film. 
Disney World er nærmest en verden for sig selv med sine 
6 kæmpe forlystelsesparker: magic kingdom, Hollywood 
studios, epcot, animal kingdom, Typhoon Lagoon samt 
Blizzard Beach. Dertil kommer bl.a. universal studios 3 
parker og seaWorlds 2 parker. I 2009 fandt turismeor-
ganisationer ud af, at det ville tage 42 dage at besøge 
samtlige forlystelsesparker i Orlando! I bør hjemmefra 
overveje hvilke parker, I vil besøge, og hos jeres rejse-
bureau kan entrebilletter tilkøbes til de fleste parker. 
International Drive er omdrejningspunktet i Orlando, og 
det er i dette område mange store hoteller og butikker 
findes. I Orlandos sydlige del omkring bydelen kissimmee, 
findes den mere prisvenlige del af byen. premium Outlets 

nær afkørsel 68 på Interstate 4 bør besøges, hvis I vil finde 
tøj, sko, solbriller og i det hele taget mærkevarer til meget 
favorable priser.

dag 8: orlando
efter en vel overstået ferie afleverer I jeres udlejningsbil i 
Orlandos lufthavn.

”det vil tage 42 dage at besøge samtlige 
forlystelsesparker i orlando!”
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