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Pris eksempel: 12
dage kr. 8.400,- pr.
person v/4 pers. Inkl
fly, hotel og bil

Kør selv-ferie i Florida
I Florida er der plads til både oplevelser og badeferie. Her finder du nogle af USA's bedste strande, sumpområdet
Everglades og storbyer som Miami og Orlando med alle forlystelsesparkerne.

Miami
Rejsen rundt i Florida, som også kaldes The
Sunshine State (Solskins Staten) starter i
Miami, som er Floridas næststørste by med
omkring 400.000 indbyggere. Miami er meget
mere end brede sandstrande og et dejligt
klima: Det er også eksilcubanere, billig shopping med udgangspunkt i en massiv indvandring af forskellige kulturer. Mange af de
cubanske og spanske tilflyttere opholder sig i
kvarteret Little Havana, som afgjort er et
besøg værd med de mange restauranter,
cafeer og butikker, der plejer det cubanske
køkken og image.
Fra Miami er der ikke langt til Everglades,
sumpen, som bag den lidt kedelige facade,
gemmer på et fantastisk dyre- og planteliv. I
2008 blev Miami tilmed kåret til ”USA’s
reneste by” grundet byens indsats for at
plante nye træer, genbruge plastic og sænke
CO2 udslippet. At man forbinder Miami med
stranden og livet ved Ocean Drive er dog helt
på sin plads. Stranden og vandet er helt
fantastisk og han kun varmt anbefales –
Faktisk var det en TV-serie, Miami Vice, der i
1980’erne blev sendt over hele verdens TV-

skærme, der for alvor var med til at sælge
Miami til hele verden.

Key West (260 km fra Miami)
Key West ligger godt tre timers kørsel syd for
Miami, og er Florida Keys yderste punkt. Key
West er beliggende i Caribien, tættere på
Cuba end på Miami – og stemningen i byen er
klart mere caribisk end amerikansk.
Hemmingway er den centrale legende i Key
West, og man reklamerer flere steder med
hans historiske tilstedeværelse. Det er dog et
faktum, at Hemmingway nød at indtage en
drink eller fem i baren Sloppy Joes på
hovedgaden, Duval Street. Ingen turister
rejser hjem uden at have oplevet solnedgangen set fra Mallory Square, ligesom de

fleste vil se det kontinentale USA’s sydvestlige
punkt, markeret med en cementbøje.

Key Largo (157 km fra Key West)
Key Largo er en ø i det øvre Florida Keys øhav,
og med sine 33 miles (53 km), den største af
øerne. Key Largo er et populært turistmål, og
kalder sig ”the Diving Capital of the World”,
fordi de levende koralrev et par miles ude i
havet, tiltrækker tusindvis ad dykkere og
sportsfiskere. Øen har opnået berømmelse for
filmen Key Largo fra 1948 med Humphrey
Bogart, selvom størstedelen faktisk blev filmet
i Warner Brothers studiet i Hollywood.
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gamle bro kollapsede i 1980 efter at være
blevet besejlet. Den nye bro stod færdig
samme år.
St. Petersburg har over 400 kilometer
kyststrækning, så byen er også til tidsfordriv
for fiskeentusiaster.

Naples (243 km fra Key Largo)
Naples er kronjuvelen af Sydvest Florida –
beliggende ved de solbeskinnede strande
ved dem Mexicanske Golf. Naples er kendt
for verdensklasse shopping, restauranter og
mængder af udfordrende golfbaner.

Sådan får du et uforpligtende
tilbud fra My-Light
Naples har store arealer af snoede søer,
floder og åer, så hvis du vil opleve naturen
fra søsiden, kan det anbefales af leje en
kajak eller kano. Der er også ganske kort til
Everglades, så hvis man ønsker lidt mere fart
på sejlturen, kan en tur gennem Everglades i
en airboat være en oplevelsesrig løsning.
Desuden praler de lokale i Naples med, at de
har landets bedste sandstrande og det
roligste hav, så her er virkelig mulighed for
at opleve naturen i rolige omgivelser.

1) Gå ind på www.my-light.dk
2) Find "tilbudsformular" øverst på siden
3) Udfyld formularen med netop de byer
du ønsker at besøge samt oplysninger
om hotel og bil
4) Tryk "Send" og du vil indenfor nogle
dage modtage et tilbud fra os.

St. Petersburg (246 km fra Naples)
St. Peterburg ligger på en halvø mellem
Tampa Bay og Den Mexicanske Golf. Med et
påstået gennemsnit på 360 solskinsdage om
året, har den kælenavnet ”The Sunshine
City”. Af samme grund, er byen en populær
turist- og otiumsdestination, særligt for
amerikanere fra koldere nordlige klimaer. I
2008 rangerede Tampa som den 8. reneste
by i Amerika på Yahoo! Real Estate og 5.
bedste udendørs by ved Forbes. Tampa
ligger i bunden af Tampa Bay, og byen
naturlige havn gør den til en meget benyttet
industrihavn. Tampa Bay Bridge krydser over
bugten som et vartegn for Tampa. Den

Orlando (171 km fra St. Petersburg)
Orlando er bedst kendt for sine turistattraktioner. Omkring 40 millioner mennesker
besøger byen hvert år, for bl.a. at se forlystelsesparkerne: Walt Disney World, Universal
Studios og SeaWorld. Walt Disney World,
den gigantiske forlystelsespark, der strækker
sig over et areal på mere end 120km2, er en
af de mest besøgte attraktioner i hele
Florida, hvis ikke USA, af gode grunde. Med
4 temaparker, 2 vandparker, 23
temahoteller og et væld af fantastiske
forlystelser er det muligt at bruge dage inde
i parken, inden man har prøvet det hele. I
modsætning til den almindelige opfattelse,
byder Orlando dog på mere end en samling
forlystelsesparker. Du kan finde fine
restauranter, og for de shoppelystne findes
der i Orlando nogle af de mest fantastiske
shoppingcentre. Orlando er også et paradis
for golfspillere – så tiltrækkende, at nogle af
verdens bedste golfspillere har slået sig ned
i Florida.
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Florida kombineres med et Cruise til
Bahamas eller de Caribiske ’er.

Cocoa Beach (98 km fra Orlando)
Cocoa Beach er kun ganske få kilometer fra
Cape Canaveral, som er et stykke land på
Floridas Atlanderhavskyst. Det er en del af
den såkaldte Space Coast og huser John F.
Kennedy Space Center og Cape Canaveral
Air Force Station, som tilsammen har stået
for alle USA's bemandede rumflyvninger.
Efter JFK’s død, blev området omdøbt til
Cape Kennedy, men efter lokale protester,
gik man efter 10 år tilbage til det oprindelige
navn.
Cocoa Beach ligger en times kørsel øst for
Orlando. Hvad enten du planlægger en hel
strandferie, eller bare én dag på stranden,
kan du finde alt hvad su behøver i Cocoa
Beach og Space Coast området.

Vejret i Florida
Florida er et perfekt rejsemål hele året rundt
grundet dets varme og behagelige klima.
Klimaet i det centrale og sydlige Florida er
subtropisk, - på grænsen til tropisk. Om
sommeren ligger den gennemsnitlige
dagtemperatur i Miami på godt 30 grader og
i vinterhalvåret knap 25 grader (kilde: DMI).
I Orlando bliver det lidt koldere om vinteren
grundet den lidt mere nordlige placering –
dog stadig tæt på sommertemperaturer for
en dansker.

Cruise fra Miami til Bahamas
Det historiske og kulturelle centrum af
Bahamas er et af verdens mest populære
krydstogtskib havne - Nassau. Millioner af
rejsende går om bord på krydstogtskibe til
Nassau årligt. Turisterne kommer for fine
strande, shopping, vandsport mv. Besøg de
udendørs markedspladser, kys en delfin på
Dolphin Swim på Blue Lagoon, eller slap af på
en af de dejlige hvide sandstrande.

Cruise fra Miami til de Caribiske øer
Cozumel, Mexico, en caribisk ø oven på et
koralrev. På Cozumel kan du bruge tiden i
San Miguels seafront’s butikker eller på
den hvide sandstrand ved Chankanaab
National Park. Du har også muligheden for
at dykke blandt stjernekoraller på en
Cozumel dykker udflugt, eller bare nyd en
afslappet dag med snorkel ved stranden.
På Cozumel er der også mulighed for at
svømme med delfiner.

Ft. Lauderdale (287 km fra Cocoa Beach)
Ft.Lauderdale kaldes for Amerikas Venedig
med 450 kilometer vandveje, der skærer sig
igennem byen og gør den populær for
specielt bådfolket – derfor: Tag en tur i
gondol rundt i kanalerne.
Strandpromenaden, summer af liv med et
væld af gadecaféer, restauranter og
butikker. Fort Lauderdale er specielt kendt
for fire ting: Strande, kunst, kultur og
events.

Miami (45 km fra Ft. Lauderdale)
Fly fra Miami til Danmark, med ankomst den
efterfølgende dag (dansk tid).
Ønsker du derimod at vente lidt med at
rejse hjem til Danmark, kan turen rundt i

Vi glæder os til at arrangere Deres
næste ferie, og sammensætte den
perfekte rejse
efter netop Jeres ønsker.
Klik dig ind på www.my-light.dk og
udfyld en af vores
tilbudsformularer for et
uforpligtende tilbud.

Også badevandet har dejlige temperaturer
sammenlignet med danske badevandstemperaturer. Badevandet i Atlanterhavet
og Den Mexicanske Golf er fra 20 grader om
”vinteren” til 25-29 grader i perioden fra maj
til oktober. ”Vinterbaderne” i Florida har
altså noget anderledes forhold in vikingerne
i Danmark.
Som dansker skal man også lige vænne sig
til, at dagene stort set er lige lange sommer
og vinter og det bliver tidligt mørkt - også
om sommeren, hvor der er rig mulighed for
at opleve solnedgangen fra de smukke
strande. Her Key West:
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