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

dag 2-4: miami
I starter i miami på den østlige kyst. Her bør I slentre en 
tur langs den kilometerlange strand og nyde det energi-
ske liv på south Beach. samme område er også berømt 
for art deco-stilen – side om side ligger hoteller, restau-
ranter og butikker udsmykket i 20’ernes og 30’ernes mest 
populære design. et af de bedste eksempler på art deco 

er Hotel Cardozo på hjørnet af 13. street og Ocean Drive. 
Bevæger man sig blot nogle få gader væk fra stranden, lærer 
man det ”rigtige” miami at kende. størstedelen af miamis 

indbyggere er spansktalende latinamerikanere og immi-
granter fra Cuba og det ses i området omkring española Way. 
Ligeledes i en gade eller to’s afstand fra Ocean Drive 
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iami (4 overnatninger) & 
 Grand Key Resort, Key West 
inger).

outique Resort, Miami (4 overnatni
se, Key West (3 overnatninger).
Oplev det bedste af det sydlige Florida med denne pakke, der 
bringer jer til storbyen Miami og dens modsætning Key West, 
hvor tiden nærmest står stille. Oplev Miami, hvor det hektiske 
liv og mange fine restauranter på South Beach lokker, slå et 
smut forbi alligatorerne i Everglades National Park og klap so-
len ned på Mallory Pier, Key West hver aften sammen med så-
vel lokale og turister. Her er mulighed for at opleve det absolut 
bedste af det sydlige Florida på 8 dage.

Vælg mellem:
kombi 1:  Cardozo, M
 Doubletree
 (3 overnatn
kombi 2:  Angler’s B nger) & 

Heron Hou
ligger Lincoln road, der er south Beachs shopping-
mekka. Her fås både dyrt og billigt, og har I mod på 
mere, kan I sætte kurs mod sawgrass mills Outlet mall 

i Ft. Lauderdale ca. 30 minutters kørsel nord for miami. 
Har I lyst til at komme væk fra miamis mylder, skal I tage 
en tur ud til everglades National park, hvor alligatorer og 

mt for art deco-stilen”



pelikaner er et helt almindeligt syn. Tag en tur ud i man-
groveskovene i en airboat. se det mest fantastiske dyreliv 
i dette subtropiske kystlandskab – men hold arme og ben 
indenbords!
I kan også vælge at tage turen til everglades National park 
på dag 5, hvor I kører til key West.

dag 5: miami – key west 
(kørsel ca. 275 km)
Dagens køretur ad de mange broer over Floridas keys er en 
seværdig tur, hvor det er svært at holde øjnene på vejen. 
Der er ikke mange spor af fordums tids pirater, og i dag 

er området et af de mest eksklusive ferieområder i usa. 
Flere steder undervejs passerer i store resort-hoteller på 
de små øer mellem hovedvejen og kysten. på key West 
har I 3 overnatninger

dag 6-7: key west
Tilbage i 1982 blokerede usa kystvejen mellem fastlandet 
og key West pga. det stigende antal illegale cubanske im-

migranter. Det afskar øboerne kontakten fra omverdenen, 
og key West mistede millioner af dollars i turistindtægter. 
I protest ”løsrev” key West sig fra usa og grundlagde 
Conch republic – opkaldt efter den lokale befolkning. 
Hvert år den 23. april fejres republikken over alt på Florida 
keys – også selvom man fortsat officielt er en del af usa.
på selve key West lever indbyggerne sit eget afslap-
pede liv. på hovedgaden Duval street findes ingen ure, 
og der er i det hele taget caribisk mañana-stil over byen. 
Forfattere, musikere og kunstnere trives her, hvor fred 
og idyl er i højsædet. Bl.a. nød Hemingway livet på key 
West, og man kan som besøgende på øen opleve forfat-

terens hjem. Bevæger I jer væk fra hovedgaden, kan I 
opleve det ægte key West, bl.a. Fleming streets smukke 
træhuse og det gamle fyrtårn nær Hemingways hjem. 
I key West kan der shoppes på mallory square, der udgør 
byens centrum. Herfra kan en forrygende solnedgang også 
nydes. Delfinture og dybhavsfiskeri på det krystalblå hav 
kan arrangeres lokalt.

dag 8: key west – miami (kørsel ca. 275 km)
så er turen ved at være forbi, og I tilbagelægger de sidste 
kilometer til miami lufthavn, hvor bilen afleveres.

”på duval street findes ingen ure, og der er i 
det hele taget caribisk mañana-stil over byen”

Mallory Square Key West

Key WestSouthernmost point Key West

9


