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florida
I Florida kan I finde stort set alt det, der skal til for at få den perfekte 
ferie. Her er kilometervis af hvide strande, et sandt overflødigheds-
horn af attraktioner, et subtropisk/tropisk klima, gode hoteller og 
ikke mindst et prisniveau, der hører til de laveste i usa.
Florida er et eldorado for fans af forlystelsesparker og af uden-
dørsoplevelser i det hele taget. Naturligvis skal I opleve nogle af 
de mange kendte forlystelsesparker, nyde de fantastiske strande, 
og besøge everglades National Park, der er Nordamerikas eneste 
fredede subtropiske område med et fantastiske dyreliv. Det eneste 
sted i verden, hvor krokodiller og alligatorer lever side om side. Om-
rådet opleves bedst ombord på en airboat. I Florida er afstandene 
ikke større, end at der aldrig er langt til dejlige stande, god shop-
ping eller fantasktiske spisesteder.

Pas Og esTa
alle rejsende, både voksne og børn, skal være i besiddelse af et maskinlæsbart 
pas samt eletronisk indrejseformular/esTa (Pris pr. person us$ 14), hvilket giver 
visumfri indrejse til usa for ophold under 90 dages varighed. 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Oplev en helt ny  
verden med os.

Oplev USA 
med KLM
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MiaMi
Det energiske liv på south Beach, kilometer-
lang strand, det trendy Ocean Drive og den 
berømte art deco-stil – der er mange gode 
grunde til at turisterne valfarter til Miami.

key west
key west er indbegrebet af en afslappende 
livsstil, bohemian atmosfære, dejlige strande, 
et festligt natteliv og en forrygende solned-
gang, der skal nydes på Mallory square.

everglades national park
I naturreservatet The everglades er alligatorer 
og pelikaner et helt almindeligt syn. Tag en tur 
ud i mangroveskovene i en airboat og oplev et 
fantastisk dyreliv på nærmeste hold.

orlando
alt hvad hjertet kan begære af forlystelsespar-
ker, rutschebaner og shopping. Det ville tage ca. 
42 dage at besøge samtlige forlystelsesparker 
i Orlando!

st. pete beach
Lange, flotte, børnevenlige, sandstrande, hvor-
fra der ikke er langt til st. Petersburg by med 
restauranter, butikker, underholdning og et 
godt natteliv.

anna Maria island / 
bradenton beach
et dejligt sommerhusområde uden de store 
hoteller. Op langs kyster findes den skønneste 
uberørte kyststrækning med lækkert vand og 
flotte, hvide sandstrande. 

sarasota
kendt som Floridas kulturelle centrum - en 
dejlig afslappende badeby med gode strande, 
mange restauranter og hyggelige caféer.

st. augustine
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Florida City
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FLOrIDa FOr LIvsNyDere
13 dage / 12 nætter

Denne tur henvender sig specifikt til det voksne publikum, der vil forkæle sig selv, og samtidig opleve Floridas vigtigste 
attraktioner. vi har valgt nogle hoteller, der bare er lidt bedre. Naturligvis kommer I til Miami, hvor det livlige strandliv 
og mange fine restauranter på south Beach lokker. I stedet for Orlando skal I bo i hyggelige Mount Dora, der ligger en 
kort køretur fra alle Orlando’s forlystelser og shoppingmuligheder. I eksklusive sarasota skal I mere eller mindre bo på 
stranden, mens det i Naples er et flot og elegant hotel, der lægger hus til jeres overnatninger. ud over de menneske-
skabte attraktioner får I rig mulighed for at nyde de vidunderlige kyststrækninger langs atlanterhavet, Den Mexicanske 
golf og de enestående naturoplevelser i The everglades, amerikas største subtropiske vildnis.

dagsprograM:
dag 1 ankomst til Miami
dag 2-3:   Miami beach  

I har nu to hele dage til at opleve byens mange attraktioner og få en fornemmelse af den specielle atmo-
sfære på south Beach. 

dag 4:    Miami beach - orlando/Mount dora (kørsel ca. 420 km) 
så forlader I Miami Beach og kører op langs kysten, og videre ind i landet til Mount Dora, der ligger ca. 3 
kvarters kørsel nord for Orlando.

dag 5-6:   orlando/Mount dora 
To dage har I til at slappe af og nyde Mt. Dora området og det lækre hotels mange faciliteter. International 
Drive med alle butikkerne er også et besøg værd, og så er der naturligvis Orlando med alle de kendte at-
traktioner og forlystelser. 

dag 7:   orlando/Mount dora - sarasota (kørsel ca. 210 km) 
Langs vestkysten af Florida er der et utal af lækre og smukke strande.

dag 8-9:   sarasota 
I har to dage til at nyde charmerende sarasota med sin smukke strand, smaragdfarvede vand og st. 
armand’s Circle’s butikker og restauranter. sarasota er det ideelle sted for afslapning i skønne og rolige 
omgivelser.

dag 10:    sarasota - naples (kørsel ca. 190 km) 
efter blot et par timers kørsel kommer I til Naples, der har ry for at være Floridas mest sofistikerede by med  
god shopping, lækre caféer og fremragende restauranter.

dag 11-12:   naples 
I Naples er der gode muligheder for spændende aktiviteter og udflugter til bl.a. det fascinerende mangrove-
sumpsnaturreservat ved Marco Island eller vådområdet The everglades.

dag 13:   naples - everglades - Miami (kørsel ca. 195 km) 
så er turen ved at være slut, og der er endnu en mulighed for en tur gennem “The river of grass”, The 
everglades på køreturen retur til Miami/Miami lufthavn, hvor turen slutter.

forlængelse: Det er muligt at forlænge kør-selv turen med key west (for information om key west, se side 10)

Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

kør seLv tUr Us21
dag 1: ankomst til Miami
dag 2 - 3: Miami Beach
dag 4 - 6: Orlando/Mount Dora
dag 7 - 9: sarasota
dag 10 - 12: Naples
dag 13: afrejse fra Miami

MiamiNaples

Orlando

Sarasota
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dagsprograM:
dag 1: ankomst til Miami
dag 2:   Miami beach 

Nyd strandlivet ved den brede strand, men I må ikke snyde jer selv for det pulserende liv på south Beach.
dag 3:   Miami - orlando (kørsel ca. 360 km) 

På den ca. 4 timers køretur til Orlando, er der mulighed for at køre en lille omvej til kennedy space Center.
dag 4-6:  orlando 

Her står der helt givet forlystelsesparker på programmet. I nogle af dem kan man bruge flere dage, så det er 
ikke uden grund, at Orlando bliver kaldt ”verdens største legeplads”.

dag 7:   orlando - st. pete beach (kørsel ca. 185 km) 
efter et par timers kørsel er I fremme i st. Pete Beach og klar til afslapning og badeferie ved de fantastiske 
hvide sandstrande.

dag 8-9:   st. pete beach 
Her på denne vidunderlige kyststrækning langs Den Mexicanske 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 10:   st pete beach - ft. Myers (kørsel ca. 215 km) 
Turen går nu sydpå til Ft. Myers og undervejs bør I gøre stop ved venice Beach. Denne strand er hel unik, da 
man har mulighed for at finde forsiler af hajtænder. 

dag 11-12:   ft. Myers 
Her er masser af muligheder for spændende udflugter til havs, vandsportsaktiviteter og for at opleve det 
fascinerende naturreservat med mangrovesump ved Marco Island. 

dag 13:   ft. Myers - Miami (kørsel ca. 235 km) 
efter et par dage med afslapning er det tid til den afsluttende køretur, hvor det er muligt at stoppe i The 
everglades, der er amerikas største subtropiske vildnis, og få en tur med airboat - husk at holde udkig efter 
alligatorer. I kører til Miami lufthavn, hvor I afleverer bilen inden flyafgang.

forlængelse: Det er muligt at forlænge kør-selv turen med key west (for information om key west, se side 10)

Dag til dag program kan rekvireres hos rejsebureauet

DeT BeDsTe aF FLOrIDa - Også FOr HeLe FaMILIeN
13 dage / 12 nætter

Florida er perfekt som feriedestination for folk i alle aldre, og på denne tur får I god tid til at opleve både Florida’s byer 
og strande. I skal kaste jer i bølgerne ved Miami Beach, måske gøre et stop ved det imponerende kennedy space 
Center, i Orlando skal I opleve forlystelsesparker i verdensklasse, og måske skal der shoppes i de mange outlet malls. 
Nyd opholdet ved Floridas vestkyst, hvor de skønne strande med det fine, hvide sand og det børnevenlige hav er som 
skabt til en badeferie. Her kan I se delfiner boltre sig i vandet, og der er enestående naturoplevelser i The everglades 
med alligatorer i deres rette element.

kør seLv tUr Us22
dag 1: ankomst til Miami
dag 2: Miami Beach
dag 3 - 6: Orlando
dag 7 - 9: st. Pete Beach
dag 10 - 12: Ft. Myers
dag 13: afrejse Miami

MiamiFt Myers

Orlando

St. Pete Beach

M e X I C a N s k e
g O L F

a T L a N T e r -
H a v e T

FLORIDA

Miami 
Airport
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hoteller - MiaMi

ocean five ***
436 ocean drive
Miami beach, fl 33139
Dette dejlige turistklassehotel i art Deco-stil 
er beliggende på den kendte gade Ocean Drive 
i hjertet af south Beach. Med stranden på den 
anden side af gade samt shopping, restauranter, 
caféer, barer og natteliv lige uden for døren har I 
alt omkring jer. 

cardozo ***+
1300 ocean drive
Miami beach, fl 33139
Hotellet ligger i det smukke south Beach art Deco-
område med natteliv, restauranter og shopping in-
den for gåafstand. gloria estafan ejer dette hotel 
opført i 1939, der naturligvis har gennemgået en 
fin restaurering. Fra hotellet er der en flot udsigt 
over atlanterhavet og den lange hvide sandstrand 
på den anden side af gaden. et dejligt hotel med 
en rolig atmosfære og personlig service. 

Den største turistmagnet i MiaMi er den berømte MiaMi beach. Ikke primært for selve strandens 
skyld, selvom den er dejlig, bred og med flot hvidt sand, men for det liv og leben, der udspiller sig langs 
stranden. Miami Beach tiltrækker turister i hobetal, og det mest populære område er soUth beach 
/ art deco district. Her er der virkelig tale om et in-sted, hvor man kommer for at blive set eller for 
at betragte de mange spøjse typer, der sammen med alle de mere gængse turister valfarter hertil. Her 
er udvalget af caféer, restauranter og barer enormt, og nattelivet leves i højeste gear. Er I ikke til det 
hektiske liv døgnet rundt, skal I slå jer ned i den nordlige del af Miami Beach eller op langs kysten, hvor 
der er masser af hoteller i alle prislag i lidt roligere og mere familievenlige omgivelser.
Det, der karakteriserer byen Miami, er de mange forskellige bydele med hvert sit specielle præg som 
for eksempel little havana og little haiti, hvor latinamerikanske indvandrere har slået sig ned; 
det bohemeagtige coconUt grove, det eksklusive bal harboUr og så naturligvis MiaMi beach, 
hvor langt størstedelen af turisterne vælger at bo.

red south Beach er et dynamisk og trendy boutiquehotel, der formår at blande den luksuriøse, 
afslappende stil med hipt design. Beliggende på Collins avenue er der ikke langt til Miami’s 
kendte strand, natteliv, restauranter og butikker. Hotellet tilbyder en restaurant, bar, fitness- 
center og pool.

Med en meget personlig stil byder surfcomber-kimpton Hotel velkommen til Miami south. 
Den ny renoverede hotel holder fast i Miami Beach’s art deco rødder, og tilbyder en retro at-
mosfære med varme og stil. Beliggenheden på Collins avenue med direkte adgang til stranden 
får hotellets gæster et centralt udgangspunkt for at opleve det afslappende liv på stranden om 
dagen og det livlige south Beach/Ocean Drive om aften.

red soUth beach ***
3010 collins avenue
Miami, fl 33140

sUrfcoMber hotel - kiMpton ****
1717 collins avenue
Miami beach, fl 33139

Red South Beach
Surfcomber Hotel - Kimpton

everglades national park
Ikke langt fra Miami finder I amerikas største sub-
tropiske vildnis. Tag evt. på en halvdagstur fra Mi-
ami til The everglades National Park. en fantastisk 
naturoplevelse, hvor I skal prøve at sejle i airboat 
og se områdets unikke dyreliv! Det er en helt spe-
ciel oplevelse at suse gennem vildnisset, standse, 
nyde stiilheden og holde udkig efter alligatorer.
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Oorlando er ikke uden grund et af verdens populæreste rejsemål - ingen andre steder finder man så 

mange aktiviteter og forlystelsesparker samlet på ét sted. Mest kendt er vel nok Walt Disney World® 
med for eksempel Walt Disney World Epcot®, hvor I kan opleve teknologiens fascinerende verden og 
Magic Kingdom, med Mickey Mouse, alle hans venner og et sandt overflødighedshorn af forlystelser. 
Uden for Disneys fantastiske fantasiverden finder I blandt mange andre forlystelsesparker Sea World 
med imponerende spækhugger- og delfinshow, Wet’nWild skræk indbydende vandrutchebaner, og 
Universal Orlando Resort hvor I bla. kan opleve ”The Wizarding World of Harry Potter”, og se hvordan 
de helt store biograffilm er blevet til. Her er rigtig gode oplevelser i vente for både voksne og børn. 
Ingen tvivl om at dagene flyver af sted, og en uge er ikke for meget at sætte af til at opleve denne 
gigantiske ”legeplads”.

Blot få minutter fra Disney world ligger dette virkeligt pæne 
turistklassehotel. en stor lobby byder jer velkommen til dette 
gode familiehotel med 388 velindrettede værelser i lyse far-
ver. Hotellet har børnepool, opvarmet swimmingpool, jacuzzi 
og fitnesscenter. De tilbyder desuden gratis morgenkaffe og 
gratis parkering.

et indbydende og lækkert lejligheds-resort, der ligger godt og 
vel 1½ km fra Disneyparkerne og 15-20 minutters kørsel fra 
universal studios og seaworld. resortets bygninger opført i 
sydeuropæisk stil ligger spredt i et parklignende område med 
græsplæner, kæmpe swimmingpool, jacuzzi og terrasser. Det 
er også her, I finder resortets samlingspunkt, The Clubhouse. 

et super dejligt lejlighedshotel, hvor der også er plads til den 
store familie. Beliggenheden er i top – der er blot 10 minut-
ters kørsel til Disney world, seaworld og Premium Outlets 
shopping Center. Hotellet har en stor swimmingpool med 
poolbar, børnepool, BBQ-område samt basket- og volleyball-
baner. gratis parkering.

Marriott village  
fairfield inn ***
8623 vineland avenue
orlando, fl 32821

worldqUest resort ****
8849 worldquest boulevard
orlando, fl 32821

Marriot residence inn  
lake bUena vista ****
11450 Marbella palm court
orlando, fl 32836

Marriott Village Fairfield Inn Worldquest Resort Marriot Residence Inn Lake Buena Vista

forlystelsesparker:
Det siges, at det vil tage ca. 42 dage at besøge 
samtlige forlystelsesparker i Orlando, så det kan 
godt betale sig at planlægge hjemmefra, og det 
kan også ofte med fordel betale sig at købe ind-
gangsbilletterne hjemmefra. Der findes mange 
forskellige muligheder for at kombinere de enkelte 
parker i antal dage og antal parker. 
kontakt dit rejsebureau for muligheder og priser.

shopping:
I Orlando findes der flere outlets, men de to mest 
kendte er Premium Outlets med både billige, stan-
dard og  mere eksklusive vare og mærker.
http://www.premiumoutlets.com/
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sT. PeTe BeaCH:
postcard inn ***
6300 gulf blvd
st. pete beach, fl 33706

The Postcard Inn er et anderledes hotel med en 
helt unik ”surfer vintage-stil”. et godt turistklasse-
hotel med en dejlig afslappende atmosfære og en 
fremragende placering på stranden lige ud til Den 
Mexikanske bugt. Hotellet tilbyder restaurant, 
snackbar, fitnesscenter og en swimmingpool med 
poolbar. gratis parkering.

På denne vidunderlige kyststrækning langs Den Mexicanske Golf får I kilome-
terlange hvide sandstrande og en perlerække af charmerende byer. Havet vi-
ser sig ofte fra sin meget børnevenlige side, hvilket gør florida’s vestkyst 
til den helt perfekte feriedestination for hele familien. 
Langs kysten fra strandområderne clearwater, st. pete beach, anna 
Maria island til sarasota praler man med 361 solskinsdage om året - det 
skal måske tages med et gran salt, men ikke desto mindre er det et faktum, at 
vejret her generelt er super godt. sarasota’s lido key har den helt perfekte 
blanding af skøn sandstrand, indbydende restauranter og gode butikker ved st 
.arMands circle. Lidt længere mod syd findes siesta key, der byder på en 
af Floridas nok bedste sandstrande, og siesta village har flere gode restua-
ranter og barer, så her er lagt op til en skøn og sjov ferie. Knap et par hundrede 
kilometer sydligere finder I fort Myers beach, hvor I mødes af en charmerende 
badeby og på sanibel island, der ligger ud for Fort Myers lokker de gode strande, 
det klare vand og det fascinerende naturreservat med mangrovesump. På en sejltur fra 
Fort Myers kan I komme helt tæt på de legesyge delfiner, der holder til i disse vande. Yder-
ligere en lille times kørsel mod syd ligger naples. En lille, charmerende badeby, der har 
ry for at være Floridas mest sofistikerede by. Fra Naples er der ikke langt til fantastiske 
naturoplevelser i the everglades, bl.a. med en airboattur, hvor I kommer helt tæt på 
alligatorer, skildpadder og et utal af fugle.

Dette indbydende Helmsley-hotel er beliggende på Lido Beach med egen 1.8 km. lang hvid 
sandstrand og er kendetegnet ved en dejlig afslappet atmosfære. alle 179 værelser er pænt 
møblerede. Indtag morgenmaden i sandcastle Coffee shop, snup en let frokost i sandcastle 
Pool Bar og nyd en middag med efterfølgende drink i Candlelight restaurant and Lounge. slap 
af ved hotellets swimmingpool eller på stranden, hvis I da ikke lige skal være aktive med 
diverse vandsport. gratis parkering.

et lille hyggeligt hotel med en charmerende caribisk atmosfære, der ligger helt centralt nær 
Fifth avenue med det store udvalg af butikker og restauranter. De 34 lyse værelser er indivi-
duelt indrettede, og hotellet har en charmerende have med swimmingpool. gratis parkering.

sarasOTa:
helMsley sandcastle ***+
1540 ben franklin drive
sarasota, fl 34236

NaPLes:
leMon tree inn ***
250 ninth street south
naples, fl 34102

Helmsley Sandcastle Lemon Tree Inn
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nPå floridas Østkyst er det klart Miami (se Miami afsnit), der tiltrækker sig størst opmærksomhed, men 
afsæt tid til også at besøge andre af østkystens byer.
Hvis I fra Miami kører op langs Florida’s østkyst får I kilometervis af lange sandstrande og hyggelige byer. 
En af de første byer, I møder på jeres vej nordpå, er fort laUderdale der ofte kaldes for Amerikas 
Venedig med sine 270 km. sejlbare kanaler. Videre op langs kysten støder I hurtigt ind i eksklusive palM 
beach, der er et af det velhavende USA’s tilholdssteder. vero beach er knap så sofistikeret, men 
utrolig hyggelig og afslappende. Længere mod nord ligger kennedy space center, hvor rumfærge-
opsendelserne tidligere fandt  sted. I dag fungerer stedet som museum, der absolut er et besøg værd.  
daytona beach er nok mest kendt for sin tilknytning til motorsporten, men er også en indtagende 
by med muligheder for hele familien. Yderligere mod nord ligger st. aUgUstine, der er en charme-
rende by med snævre brostensbelagte gader og europæisk arkitektur med et islæt fra den spanske 
kolonitid.

Du kan vælge mellem et meget stort udvalg af små og store biler hos Hertz.

Og samtidig kan du leje en af vores fantastiske og unikke Collections. Hvad siger du til
at køre rundt i en Camaro eller måske en Ford Mustang fra Hertz Adrenaline Collection? 

Bestil din bil (og evt. en GPS) hos dit rejsebureau - så holder den klar, når du lander. 

Du får endnu
 mere hos Hertz
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På den mindre afsides beliggende ø Duck key halvvejs ud mod key west, finder I Hawk’s Cay 
resort. et lækkert resort, der tilbyder bl.a. 5 restauranter, flere poolområder, poolbar, cocktail-
lounge og spa. Her er det muligt at kitesurfe, spille tennis, udøve alverdens vandsportsaktivi-
teter, fiske og ikke mindst komme helt tæt på delfiner. et utrolig dejligt og børnevenligt hotel, 
hvor det anbefales at bestille tid til resortets interaktive delfintime hjemmefra.

Dette flotte DoubleTree hotel ligger i den nordlige ende af øen med ca. 10 minutters kørsel 
til det historiske centrum og mange attraktioner. De 216 værelser er holdt i friske farver. Den 
indbydende Palm Haven restaurant er perfekt til en lækker middag, mens et lettere måltid og 
en drink kan indtages i sanctuary Lounge eller gumbo Limbo Bar. Hotellet har swimmingpool, 
jacuzzi og cykeludlejning. Parkering ca. us$ 10 pr. døgn.

DuCk key:
hawk’s cay resort ****
61 hawk’s cay boulevard
duck key, fl 33050

key wesT:
doUbletree grand key resort ****+
3990 south roosevelt boulevard
key west, fl 33040

Hawk’s Cay Resort
DoubleTree Grand Key Resort

Det kan så absolut godt anbefales at forlænge ferien med et par dage på key west. Fra Miami kører I ad den 
sydligste del af highway US-1 ud på The keys (øer) som består af et utal af øer, der ligger som perler på en 
snor hægtet sammen af 42 broer, og hvor key west er den yderste key. Der er gode grunde til at gøre stop på 
den 170 kilometer lange køretur ud til Key West, og det være sig for at svømme med delfiner, fiske, spise eller 
overnatte. Fremme på Key West venter der en afslappet caribisk atmosfære, og overalt i de hyggelige gader 
ligger butikker, dejlige restauranter og masser af barer som for eksempel Sloppy Joe’s, der var Hemingways 
stamværtshus. Husk også et besøg i den berømte forfatters museum, der er indrettet i det hus, hvor han boede 
i en lang årrække. Tag turen rundt i byen til fods, lej en cykel eller benyt Old Town Trolley-bussen, som kører 
til alle seværdighederne. Dagene på Key West sluttes af med solnedgangen, der behørigt beundres hver aften 
på Mallory Square. Key West er naturligvis også det perfekte sted, hvis I er til dybhavsfiskeri, dykning, en 
forfriskende dukkert i havet eller blot vil slappe af ved poolen.
Key West er indbegrebet af afslappet boheme-atmosfære med dejlige strande, krydret med at være et fristed 
for forfattere og andre fritænkere.
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private villaer & LejLIgHeDer

Prøv at bo som amerikanerne gør - lej en villa (be-
liggende i pænt beboelsesområde). ejendommene er 
privatejede, forskelligt men nydeligt møblerede efter 
den enkelte ejers smag og udstyrede med køkken, va-
skemaskine, tørretumbler, Tv og aircondition. De fleste 
af villaerne har også egen pool. villaerne er oplagt for 
familien eller vennerne, der ønsker et længere og mere 
hjemmeligt amerikansk ophold, hvor man ikke nødven-
digvis skal ud og spise hver aften eller indrette sig efter 
en hotelrytme.

lejligheder er et rigtigt godt alternativ til almindelige 
hoteller og findes over det meste af Florida. Ofte har 
lejlighedskomplekset som minimum reception og swim-
mingpool. De fleste af lejlighederne kan rumme større 
familier/grupper og er udstyrede med soveværelser og 
køkken-alrum med spiseplads og sofaarrangement. 

Billederne er eksempler - indretning, møblement, 
farvevalg og lign. er forskellig fra hus til hus.

florida er det ideelle sted for ferie i private villaer og lejligheder med rigtig 
gode muligheder for at prøve at bo “The american way”.

orlando Mange af villa’erne og lejlighederne ligger i nærheden af walt Dis-
ney world, og i rimelig kørselsafstand til universal resort og seaworld. I Orlando og omegn er 

der et utal af oplevelser i vente for både børn og voksne. Der er ingen tvivl om, at dagene flyver 
af sted, og en uge er ikke for meget at sætte af til at opleve denne gigantiske ”legeplads”.

anna Maria island/
bradenton beach har længe været en velbevaret hemmelighed som 

feriedestination for europæiske turister. store hoteller skal I lede længe efter – det er derimod private 
sommerhuse og lejligheder, der præger området. et ideelt sted for total afslapning ved de hvide sand-

strande. gå på opdagelse i de små boheme-butikker/restuaranter og hop i Den Mexicanske golfs 
lækre vand for at blive kølet dejligt ned. anna Maria Island bliver desuden forbundet af en gratis 

trolley, der kører op langs kysten hele dagen, så I kan lade bilen stå.

Marco island er beliggende ca. 2½ times kørsel fra Miami ud til Den 
Mexicanske golf. Ikke langt fra villaerne finder I milevis af hvide sandstrande, skøn natur, 
lækre restauranter, gode indkøbsmuligheder og masser af aktiviteter.
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