
dag 1: ankomst til miami
efter ankomst til miami lufthavn henter I jeres bil og kø-
rer til hotellet. afhængig af jeres ankomst tidspunkt kan 
der nok blive tid til en tur på stranden og til at få et før-
stehåndsindtryk af den livlige by. I har 2 overnatninger i 
miami.

dag 2: miami beach
miami Beach er en farvestrålende og speciel blanding 

af luksushoteller, charmerende art deco-bygninger og 
pastelfarvede hoteller med udsigt over den brede strand 
og atlanterhavets brænding. Her kan I naturligvis nyde 
strandlivet, men I må ikke snyde jer selv for at opleve det 
pulserende liv på south Beach.

dag 3: miami – orlando (kørsel ca. 360 km)
Der er ca. 4 timers kørsel til Orlando ad den direkte vej, 
men der er mulighed for at køre en omvej eller to til for ek-

sempel Fort Lauderdale, med sine mange kanaler og flotte 
strandpromenade, stop i det eksklusive palm Beach eller 
ved kennedy space Center. Fremme i Orlando checker I ind 
på jeres hotel og kan se frem til nogle dage med oplevelser 
i denne storslåede by. I Orlando har I 4 overnatninger.

dag 4 - 6: orlando
Her står der helt givet forlystelsesparker på programmet. 
I nogle af dem kan man bruge flere dage, så det er en god 

Florida er perfekt til ferie for folk i alle aldre, men vi har på 
denne tur lagt vægt på de muligheder, der er for en familieferie 
med børnene. I skal kaste jer i bølgerne ved Miami Beach, må-
ske tage jer tid til et stop ved det imponerende Kennedy Space 
Center og opleve forlystelsesparker i verdensklasse i Orlando. 
Nyd opholdet ved Floridas vestkyst, hvor stranden med det fine, 
hvide sand og det børnevenlige hav er som skabt til en familie-
ferie. Her kan I se manatees (søkøer), skildpadder i alle stør-

relser og delfiner boltre sig på hver sin måde i vandet. Der er 
enestående naturoplevelser i The Everglades med alligatorer 
og masser af andre dyr og fugle i deres rette element. Herfra 
tager I den uforglemmelige køretur over alle broerne og øerne 
til Key West, hvor I tilbringer et par dage i dejlige afslappede 
bohemeomgivelser. 

Turen kan også gøres med start i Orlando.

tUr Us2215 Dage / 14 NæTTer
2 nætter miami - 4 nætter Orlando - 2 nætter sarasota - 2 nætter Naples - 
1 nat Florida City/Homestead - 3 nætter key West
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idé på forhånd at planlægge, hvad I vil se. Det er også mu-
ligt at slappe af ved hotellets swimmingpool indimellem 
eller måske tage på shopping.

dag 7: orlando – sarasota (kørsel ca. 230 km)
så forlader I verdens største legeplads, Orlando, og kører et 
par timer til I er fremme i sarasota og klar til badeferie. ud 
over sin skønne strand er sarasota en meget charmerende 
by med lækre butikker og caféer centreret omkring st. ar-
mands Circle. 2 overnatninger i sarasota.

dag 8: sarasota
Her på denne vidunderlige kyststrækning langs Den mexi-
canske golf er der kilometerlange strande med det fineste, 
hvide sand. Havet viser sig oftest fra sin meget børnevenlige 
side, og da man i området praler med 361 solskinsdage om 
året, er det bare det helt ideelle feriested for børnefamilier. 

dag 9: sarasota - naples (kørsel ca. 180 km)
Turen går nu sydpå til Naples, og undervejs på den korte tur 
bør I gøre stop ved nogle af de dejlige strande. Der er mulig-
heder for at opleve en fantastiske natur med mange fredede 
områder og dyrereservater. De næste 2 nætter overnattes 
der i Naples.

dag 10: naples
Naples er en fin blanding af charmerende lilleby-stemning 
og sofistikeret velhaverby. Her er masser af muligheder for 

spændende udflugter til havs, vandsportsaktiviteter, fiske-
ture og for at opleve det fascinerende naturreservat med 
mangrovesump ved marco Island.

dag 11: naples – everglades/Homestead florida city 
(kørsel ca. 230 km)
efter et par dage med afslapning er der på dagens køre-

tur mulighed for et stop i The everglades, der er amerikas 
største subtropiske vildnis, og få en tur med airboat – husk 
at holde udkig efter alligatorer. For at have tid til at opleve 
The everglades og nyde køretiden fra Naples, overnattes 
der en enkelt nat i Homestead Florida City. en typisk almin-
delig amerikansk by med flere outlet malls, så her er det 
perfekte shopping-stop.

dag 12: everglades/Homestead florida city - key west 
(kørsel ca. 210 km)
Dagens køretur bliver smuk, så nyd den flotte tur til key 
West. Fra I krydser den første bro fra fastlandet til key 
Largo, venter der jer en fantastisk tur på den sydligste del 

af highway us-1, der krydser et utal af øer hægtet sam-
men med 42 broer. vel fremme i key West checker I ind på 
jeres hotel, hvor I har 3 nætter.

dag 13-14: key west
Her er I kommet til et sted med en afslappet boheme-
atmosfære. Overalt ligger dejlige restauranter, masser af 

butikker og barer. Tag turen rundt i byen til fods, lej en cy-
kel 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.

dag 15: key west – miami (kørsel ca. 275 km)
så er turen ved at være slut, og I tager den flotte tur tilbage 
over alle broerne frem til miami lufthavn, hvor I afleverer 
bilen inden flyafgang. Beregn god tid til turen – der kan 
være tæt trafik.

”sarasota praler med 361 solskinsdage om 
året, det ideelle feriested for børnefamilier”

Bro over Florida Keys
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