PROGRAM: FLORIDAS STRÄNDER OCH
ORLANDO MED HYRBIL
Dag 1

Ankomst till Orlando
Välkommen till Florida, the Sunshine State! Första anhalt på resan är Orlando, som du
ankommer till med flyget från Sverige. Efter att du har hämtat ut hyrbilen checkar du in på
ditt hotell för två övernattningar här. Orlando är faktiskt en av världens mest besökta
städer, mycket tack vare det enorma utbudet av underhållning och nöjesparker.
Turistattraktioner som Magic Kingdom Park, Disney’s Epcot, Disney’s Animal Kingdom,
Universal Studios, Islands of Adventure och SeaWorld lockar besökare från hela världen.
Välkommen du med!
Övernattning: 2 nätter på Clarion Inn Lake Buena Vista el liknande.
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Dag 2

Orlando
En härlig heldag i Orlando! Och det finns som sagt var mycket att göra. Här beskriver vi
några av de största nöjesparkerna. Kontakta oss gärna om du vill ha fler tips. Vi kan till
exempel hjälpa dig med råd kring hur mycket tid du behöver för att hinna uppleva de olika
parkerna.

Dag 3

Orlando – Clearwater – Anna Maria Island 256 km
Efter frukost bär det av mot Floridas västkust och Clearwater. Vackra ,vita sandstränder,
varmt skönt vatten från golfen och härligt solsken väntar. Clearwater Beach med sin
finkorniga pudersand är rankad som nummer ett här i Gulf-regionen. Koppla av med sol och
bad, eller prova någon av alla de aktiviteter som erbjuds på stranden. Här finns det
vattensporter för alla, t ex kajak, snorkling, dykning, jetboat och segling. Från Clearwater
Beach avgår också flertalet ”sunset dinner cruises” och sightseeing-båtar. Kontakta oss så
kan vi gärna hjälpa dig att boka. På kvällen fortsätter du sedan vidare till Anna Maria Island,
där du checkar in för tre övernattningar.
Övernattning : 3 nätter på Bridgewalk Hotel eller liknande.

Dag 4

Anna Maria Island
Välkommen till avslappnade och vänliga Anna Maria Island, beläget 20 minuters bilresa
utanför Brandenton. Anna Maria Island är ett rofyllt semesterparadis med fokus på sol, bad
och härligt båtliv. Här finns känslan av det traditionella, Old Florida kvar. Du ser inga stora
hotellkomplex utan hotell och semesterlägenheter inryms i låg bebyggelse av villakaraktär.
Här finns många bra och mysiga restauranger, och hela sju mil vacker, vit sandstrand längs
den turkosa Mexikanska golfen och halvön Florida. Precis som vid Clearwater Beach finns
här ett stort utbud av vattensporter. Du kan också hyra cykel och cykla runt ön. Gör ett
stopp på den kända piren för att ta något svalkande att dricka, eller kanske en lunch eller
middag med utsikt mot horisonten. Prova gärna restaurangernas pinfärska skaldjur så här på
första parkett.

Dag 5

Anna Maria Island – Everglades City 292 km
Nu är det dags att lämna Anna Maria Island för att fortsätta resan söderut. Kör genom
vackra ”Longboat Key” ner till Floridas kända sumpmarker i Everglades National Park.
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Nationalparken går också under namnet ”River of Grass”; den långsamt flytande floden är
nästan helt täckt av sjögräs. Här i Everglades finns många unika växter och ett otroligt rikt
djurliv. Du har bland annat chans att se alligatorer. Besök Shark Valley och följ med en
svävare ut i sumpmarken för att se detta fascinerande område med egna ögon. Kontakta oss
om du vill ha hjälp att boka.
Övernattning: 1 natt på Ivey House Bed & Breakfast eller liknande

Dag 6

Everglades City – Key West 358 km
Nu är det snart dags att lämna Everglades sumpmarker. Men först rekommenderar vi en
kajaktur ut i träsket. Att stilla paddla genom mangrove-tunnlarna är en magisk upplevelse
som inte går att jämföra med de guidade turer du gör i grupp med svävare. En fantastisk
start på dagen, och kanske en av de absoluta höjdpunkterna på resan! Kontakta oss om du
önskar boka detta.
Från Everglades kör du sedan ned mot Key West. Det är en mycket spektakulär sträcka som
väntar, och det finns många vackra platser att stanna vid längs vägen. Ta gott om tid på dig!
Vi rekommenderar ett stopp i Islamorada för en fantastisk skaldjurslunch och kanske lite
shopping. I Islamorada finns också en välkänd plats som heter Robbies. Där kan du mata
”Tarpons” – en slags silverfisk som ligger där i vattnet med vidöppet gap och bara väntar på
nästa godsak. En annorlunda upplevelse! Fortsätt sedan till dagens härliga slutmål: Key West!
Övernattning : 2 nätter på Bayside Inn & Suites eller liknande.

Dag 7

Key West
Key West – en liten bit av paradiset! Kritvita stränder vid ett turkost hav. I hamnen ligger de
fantastiska kryssningsfartygen som trafikerar Västindien. Och med rötter i Karibien har Key
West faktiskt en västindisk atmosfär snarare än en amerikansk. Och det kanske inte är så
konstigt när det bara är 14 mil till Kuba men 26 mil till Miami. Duval Street går genom Key
West som en pulserande livsnerv. Här finns många affärer och restauranger och ett rikt
uteliv. Missa inte baren Sloppy Joes, som Hemingway så ofta besökte! Key West var Ernest
Hemingways hemstad ett tag och hans hus är också öppet för besök. Passa också på och
provsmaka den världskända desserten ”Key Lime Pie” – en given godbit här i Key West. Och
varför inte avsluta dagen med en riktig rafflande ”Ghost Tour”, för att på ett spännande sätt
lära dig mer om Key Wests historia? Vi hjälper dig gärna att boka.
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Dag 8

Key West – Miami Beach 274 km
Efter två nätter i härliga Key West är det dags att köra norrut igen. Skulle du vilja stanna
längre går det fint att förlänga resan här i Key West, så att du verkligen får chans att koppla
av och njuta av den exotiska värmen. Tänk bara på att säga detta när du bokar resan, så att vi
kan anpassa övriga detaljer efter det. Från Key West kör du genom Upper Keys. Stanna
gärna i Key Largo för lunch och kanske ett dopp eller en tur med snorkel och cyklop.
Nu har du inte långt kvar till Miami, där du stannar resans två sista nätter. (Även här kan du
så klart förlänga resan. Kontakta oss så hjälper vi dig med prisuppgift.) Välkommen till
Miami! Miami är för många en riktig drömdestination. Surfa, åk rollerblades eller nöj dig med
att slappa på stranden under en skuggande palm. Miami är mer inne än någonsin. Den södra
delen av Miami Beach är särskilt het just nu. Där vimlar turister, jetsettare och världsstjärnor
om varandra. Miami bjuder på mängder av hotell, restauranger och affärer. Många av
byggnaderna har renoverats och återställts i fin gammal art deco-stil. Kan du tänka dig
något mer soft än att glida fram längs Miami Beach i en öppen cabriolet?
Övernattning: 2 nätter på Ocean Five eller liknande.

Dag 9

Miami Beach
Nu har du en dag på egen hand för att verkligen kunna njuta av Miamis stora utbud av härliga
stränder och finfina restauranger. Här finns också riktigt bra shopping-outlets för dig som
verkligen vill shoppa loss så här resans sista dag.

Dag 10

Miami Beach – hemresa
Resan närmar sig sitt slut. Sista etappen är från Miami till flygplatsen, där du lämnar tillbaka
hyrbilen innan du reser hem till Sverige igen. Du landar i Sverige nästkommande dag (dag 12).
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