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Bli med på en eksotisk reise som kombinerer en herlig bilferie i
USA's solskinsstat Florida, med et flott cruise i Vest-Karibia.
Opplev Floridas høydepunkter: Trendy Miami, tropeparadiset Key
West, Mexicogulfens varme badevann og Orlandos
underholdningsmekka, før dere skal utforske det vestlige Karibia
fra et cruiseskip. Her venter masse kultur, fantastiske streder,
livlig musikk og spennende mat med besøk i Jamaica, Cayman
Islands, Mexico og MSC's egne tropiske paradis-øy i Bahamas.

Det beste av Florida med Orlandos
fornøyelsesparker, Fort Myers vakre strender og
vann, intime Key West og hippe Miami.

Fantastisk cruise ombord på MSC Seashore

Rederiets egne ferieparadis Ocean Cay

Cozumel med shopping og flott Maya-kultur ved
Tulum
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Dag 1: Norge - Orlando
Det blir avgang fra Oslo med ankomst i Orlando senere
samme dag. Dere henter leiebilen på flyplassen, og kjører
til deres valgte hotell i Orlando.

I Orlando ankommer dere ikke bare en by, men et ekte
underholdnings- og aktivitetsområde, som har blitt
verdensberømt for sitt utallige og utrolige utvalg av
fornøyelses- og naturparker, shows, restauranter,
butikker, hoteller, sportsaktiviteter m.m. Her finner du
garantert noe å gjøre, uavhengig av alder og lommebok.

De neste dagene brukes til å utforske byens
fornøyelsestilbud, og kanskje shoppe litt.

Dag 2: Orlando
Orlandos varemerke er byens mange temaparker. Disse
har naturligvis en stor tiltrekningskraft for området, og

da spesielt for barnefamilier og andre moroklumper. De
to største magnetene i området er:

Disney World

Disney World består av 4 temaparker og 2 vannparker.
Hele områdets opprinnelige navn er Walt Disney World,
til ære for grunnleggeren, Walt Disney. Parken, Magic
Kingdom, åpnet i 1971, og helt siden har Walt Disney
World utviklet seg til å være verdens mest besøkte
underholdningsområde. Parkens område utgjør hele
122km2.

Universal Orlando

Universal Orlando tilbyr to temaparker: "Universal's
Islands of Adventure" og "Universal Studios Florida".
Uansett hvilken temapark dere besøker, skal dere holde
dere godt fast. Begge parkene har nemlig flere "Thrill
Rides" du kan utfordre deg selv med.

Det finnes også andre alternativer, som for eksempel en
forfriskende tur med Airboats i Orlandos våtområder.
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Andre opplevelser i og utenfor Orlando

Kennedy Space Center ved Cape Canaveral
Outlet shopping
En levende kunst- og kulturscene
Flotte parker og natur
Fleaworld
St. Augustine

Dag 3: Orlando
I dag kan dere for eksempel besøke Kennedy Space
Center ved Cape Canaveral (en liten times kjøretur fra
Orlando), hvor det amerikanske romforskningssenteret
ligger. Dette er en opplevelse med store bygninger, og
muligheten til å se de store rakettene under
konstruksjon. Det er også mulig å møte en vassekte
astronaut i "Astronaut Encounter". På senteret burde
dere også sjekke ut IMAX-kinoen, og se en romfilm på det
gigantiske lerretet. Alt er stort i USA - og det er også
kinoen. Imponerende!

Har dere fortsatt ikke rukket å dra på shopping, kan dere
handle kjente merkevarer til billige priser i
outlet-butikkene som florerer i og rundt Orlando - for
eksempel Orlando Premium Outlets.

Dag 4: Orlando - Sarasota -
Fort Myers Beach (405 km)
Kjør i dag mot Floridas vestlige kyst, hvor målet er Fort
Myers Beach. Kjør via kystveien, som tar dere gjennom
de sjarmerende byene Sarasota, Longboat Key og Anna
Maria Island. Hyggelige byer med hver sin karisma og
atmosfære - alle med fine hvite sandstrender og deilig,
lunt, klart vann.

Dag 5: Fort Myers Beach
Etterpå fortsetter dere mot Fort Myers for natten. Fort
Myers og øyene rundt har noen av Floridas flotteste
strender og vakker natur, og blir generelt omtalt som et
fugleparadis. Man kan også oppleve andre ville dyrearter,
blant annet havskillpadder som kommer i land for å legge
egg. I sentrum av Fort Myers finnes det også en hel del
gode restauranter.

Fort Myers er også kjent for fine skjell og konkylier på
stranden, spesielt hvis man drar ut til øya Sanibel Island,
som ligger cirka 20 minutter unna Fort Myers Beach. På
Sanibel Island er det mulighet til å leie sykler og sykle
rundt øya. Dere kan blant annet sykle til de flotte
strendene, til fyrtårnet eller besøke JN Ding Darling
National Wildlife Refuge, som er spekket av dyreliv.
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Det er også mulighet for å leie jet-ski, seile en tur på
havet for å se etter delfiner, eller bare slappe av på Fort
Myers Beach og nyte solen og vannet.

Dag 6: Fort Myers Beach -
Everglades - Key West
(440 km)
I dag er det tid for å forlate Fort Myers, og sette kursen
mot det tropiske paradiset i Key West. Når dere kjører
østover, vil dere se mer av Floridas "naturlige side". Dere
vil se Everglades, eller "River of Grass", et nydelig sted
dekket av stille vann og grønt sjøgress. Dere får også se
et helt unikt sumpområde med endemiske planter og et
rikt dyreliv som huser blant annet alligatorer. Dere bør
besøke Shark Valley og gå ombord på en Airboat for å ta
en båttur gjennom sumpen, og oppleve et rikt fugleliv,
alligatorer, otere og rådyr. Etter båtturen gjennom
sumpen, følger et besøk til et museum og en
alligatorfarm, hvor dere kan se mer enn 100 alligatorer,
krokodiller og sorte cayman-krokodiller.

Videre mot Key West, kjører dere på den berømte
Overseas Highway over Florida Keys 42 broer, som gir
dere en fantastisk utsikt over havet og alle øyene dere
passerer. Key West er en by hvor det alltid skjer noe, og
du finner herlige caféer og restauranter overalt. En god
måte å se og høre om øya, er å ta en tur med Coach Train.

Et besøk i Ernest Hemingways gamle hus kan også sterkt
anbefales. Her vil dere se og oppleve hjemmet, hvor den
amerikanske forfatteren levde og skrev i mer enn 10 år.

Utpå kvelden er det et must å gå en tur ned til Duval
Street for å oppleve den festlige atmosfæren, og kanskje
smake på den lokal delikatessen, conch fritters. Man kan
ikke si at man har vært i Key West, hvis ikke man har
vært på Mallory Square og sett solen gå ned. Her
opplever du også ulike show, gateselgere og kunstnere
med forskjellige stiler, lyst opp av den vakre kveldssolen.

Dag 7: Key West - Miami
Beach (270 km)
Dere forlater USA's sørligste spiss, og kjører i retur mot
Miami, hvor dere leverer bilen tilbake. På veien kan dere
eventuelt stoppe ved John Pennekamp Coral Reef State
Park, og booke en båttur og nyte synet av fisk og koraller
fra glassbunnen i båten.

Dere ankommer eksotiske og vidunderlige Miami, og skal
tilbringe 2 netter her. Miami er en internasjonal by, rik på
multi-etnisk kultur som reflekteres i alt fra arkitekturen
til kulinariske områdene. Miami's South Beach er byens
pulserende hjerte, og er et svært vakkert område. Den
lune vinden, de vaiende palmene, lyden av havet og det
pastellfargende Art Deco-området skaper en vidunderlig
intim og stemningsfull atmosfære. Å kalle område for
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USA's riviera er nok ikke løgn.

South Beach er hjemstedet til fantastiske butikker,
gourmetrestauranter, stemningsfylte caféer og barer - og
ikke minst masse av kjente mennesker. Så "people
watching" er en del av "spillet" her, spesielt om kvelden.

Dag 8: Miami Beach
Dere har hele dagen på egenhånd til å oppleve Miami.
Nyt attraksjonene i denne magiske byen, som er kjent for
sin sjarmerende atmosfære og vidunderlige arkitektur.
Opplevelsene er mange, blant annet:

Downtown Miami, hjemsted for den kjente Bayside
Marketplace
Coconut Grove, det eldste byområdet innenfor
Stor-Miami, kjent for sine mange restauranter og
utendørs caféer
Coral Gables, nesten utelukkende bygget i
Middelhavsstil
Little Havana, den cubanske enklave som er
berømt for sine landemerker som Calle Ocho og
Domino Park, og dets kultur og politiske aktiviteter
South Beach, lekkert strandområde inkl. Art
Deco-området

Dag 9: Avgang cruise fra
Miami med MSC Seashore
Nyt frokosten og formiddagen i Miami Beach, før dere
drar til cruiseterminalen i Miami, hvor det store og flotte
cruiset, MSC Seashore, venter på at dere stiger ombord,
så deres karibiske eventyr kan begynne.

Det er avgang fra Miami kl. 17.00, og kursen settes mot
Jamaica og byen Ocho Rios. Før dere kommer dit, er det
en hel dag på havet i morgen.

Merk: Cruiseruten kan avvike fra denne reiseplanen i
forhold til reisedato. Cruiset beskrevet her hadde avreise
15. januar 2022.

Dag 10: På havet
Nyt en hel dag på havet ombord på det nye skipet, MSC
Seashore. Her finner du herlige fasiliteter, og et flott
tilbud av restauranter, caféer og lounges. Nyt turen til
deres første reisemål, som er Ocho Rios på nordsiden av
Jamaica. Dere kommer fram i morgen tidlig.
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Dag 11: Ocho Ríos,
Jamaica
Dere er fremme i Ocho Ríos på Jamaicas nordkyst klokka
09.00. Denne byen er spesielt berømt for sitt vakre og
idylliske landskap.

De spanskkyndige vil nok tro at navnet Ocho Ríos betyr
"de 8 elver", men navnet henviser til fossefall, som det er
noen av i området, blant annet Jamaicas mest berømte
fossefall, Dunn's River Falls.

Dette 55 meter høye og 180 meter lange fossefallet
løper ned gjennom flere platåer, og ender i det lune
karibiske hav. En populær fornøyelse er å klatre opp
fossefallet på platåene. Vannet er deilig og avkjølende, og
stedet er generelt skyggefullt under de høye trærne i
regnskogen. Vi anbefaler en tur hit i dag.

Som alternativ til en tur til Dunn's River Falls, kan dere
dra til Konoko Falls & Botanic Gardens, som er et flott og
frodig sted med mye tropisk vegetasjon.

Vil dere heller slappe av på stranda, er det gode
muligheter for dette ved Ocho Ríos Bay. Her er det
skifterom, skyggefulle palmer, solsenger og mer. Vil dere
prøve andre strender, kan vi anbefale den lille
Fishermen's Beach med fargerike fiskebåter og hyggelige
restauranter. Denne stranden ligger like rundt hjørnet av
Ocho Ríos Bay. I nærheten av Fishermen's Beach, ligger
den hyggelige Ocho Ríos Island Village med fargerike

butikker.

Andre spennende ting å oppleve i Ocho Ríos kan være:

Shopping
For en gastronomisk opplevelse bør dere smake
den lokale retten "Jamaican jerk pork & chicken)
En herlig seiltur med katamaran, med mulighet for
å snorkle
For de eventyrlystne kan vi anbefale river-tubing
safari på White River
Hva med en off-the-beaten track kjøretur i en Land
Rover? På denne turen kommer dere blant annet til
Murray Hill, hvor det er en fantastisk utsikt til
Ocho Ríos, Blue Mountains og Cuba!

Sjekk også ut utfluktsprogrammet i Ocho Ríos. Dere
reiser fra Ocho Ríos og Jamaica kl. 17.00, hvor MSC
Seashore fortsetter mot øyrike, Cayman Islands, hvor det
det legges til i hovedstaden George Town.

Dag 12: Georgetown,
Cayman Islands
Skipet legger til i George Town på Grand Cayman kl.
08.00. Dere har nå det meste av dagen til å oppleve den
flotte øya. Cayman Islands består av 3-øyer, hvor Grand
Cayman er den største. Grand Cayman er også den mest
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kjente av de tre øyene, og er blant annet berømt for den
U-formede Seven Mile Beach, som frister med fin sand og
lekkert vann, som ligger som et bakteppe av fargerike
hus i kjent karibisk stil.

Det koster å være berømt, og derfor er den største delen
av Seven Mile Beach preget av turister. Dere kan også
utforske andre fine strender, som Cayman Kai og Rum
Point. Dere kommer dit enkelt med taxi. Det er ikke langt
til noe på Grand Cayman. Her er strand og vann i klart
fokus, men her er det mer å oppleve:

Mastic Trail. En over 200 år gammel natursti, som
nesten er et must for naturelskere. Stien går
gjennom mangrovesumper og et urgammelt
skogområde.
Hell. Et stort åpent og særeget naturområde fylt
med sorte klippeformasjoner.
Besøk på en havskildpaddefarm. Columbus ga i sin
tid øyene navnet Las Tortugas på grunn av de
mange skildpaddene. Skildpaddefarmen kjemper
for å forhindre at skildpadden dør ut.
Stingray City. Svøm med rokker og få en unik
opplevelse.
Pedro St. James. Besøk øyas eldste bygning. Et
historisk sted fra 1780, da det var her demokratiet
på øyene ble innført i 1831.

Nyt oppholdet på Grand Cayman. Sjekk skipets
utfluktsprogram på Grand Cayman.

Det er avgang fra George Town igjen kl. 16.00.

Dag 13: Cozumel, Mexico
Dere ankommer øya Cozumel som ligger utenfor
Yucatan-halvøya, på morgenen klokka 10.00.

Cozumel er et ytterst populært reisemål, som mer enn to
millioner turister besøker hvert år. Øya er kjent for å
være en fantastisk dykkedestinasjon med vakre strender,
billige shoppingmuligheter og interessante, kulturelle
attraksjoner.

I dette området i Mexico er Maya-kulturen en integrert
del av historien, og selv om de fleste av de helt store
Maya-attraksjonene, som Chitzen Itza og Uxmal, ligger
på selve Yucatan-halvøya, har Cozumel noen fine
eksempler på denne facinerende eldgamle kulturen. Midt
på Cozumel finner dere blant annet San Gervasio
ruinene, som tidligere var stedet for tilbredelsen av
gudinnen Ix Chel og er virkelig verdt et besøk.

Som sagt er Cozumel kjent for sitt strandliv, og vi kan
blant annet anbefale en tur til Palancar Beach, som ligger
i en øko-nasjonalpark på den sørlige delen av øya, med et
flott korallrev. Dette er den idelle stranda for snorkling,
kajaktur og bading. I området finnes også den fantastiske
stranda, Punta Sur.

Mange som reiser til Cozumel, er også glade i shopping.



Orlando i Florida

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Det store shoppingstrøket er i hovedstaden San Miguel
ved havnefronten langs Avenida Rafael E. Melgar, og i
sidegatene rundt byens store torv. Her kan dere kjøpe alt
fra dyre gullsmykker og designerklær, til mer
lokalprodusert håndverk og klær. Så sørg for å ha litt
ekstra lommepenger med, når dere går i land i dag.

På fastland, ikke langt fra Cozumel, ligger de mest
berømte Maya-ruinene, Tullum. Stedet er dog ikke den
største Maya-skatten, men plassering helt ute ved havet,
og en fenomenal utsikt over Mexicogulfen, er Tulum
absolutt verdt et besøk. Stedet er dessuten et av de mest
fotograferte stedene i hele Mexico.

Sjekk rederiets utfluktsprogram på Cozumel. Dere reiser
fra Cozumel igjen klokka 18.00, og i morgen venter enda
en dag på havet med avslapping på dekket, med en god
bok eller en kald drink.

Dag 14: På havet
Nyt en hel dag på havet ombord på MSC Seashore.
Masse lekre fasiliteter og et flott tilbud av restauranter,
caféer og lounges venter på dere. Nyt turen frem til deres
siste reisemål, som er rederiets helt egne eksklusive
tropeøy: Ocean Cay.

Dag 15: Ocean Cay MSC
Marine Reserve, Bahamas
Dere ankommer Ocean Cay klokka 07.00. Dere kan se
fram til en hel dag med mange muligheter til å bade og
slappe av i tropiske omgivelser.

Ocean Cay er en helt spesiell øy
Ocean Cay er rederiets "egen" øy, som er etablert i
samarbeid med myndighetene i Bahamas. Her får dere
altså en badedag på deres helt egen tropeøy, med flere
flotte strender og utallige muligheter for vannaktiviteter,
god mat og drikke, avslapping og nytelse til dere ikke
orker mer.

Ocean Cay er en del av en mindre øygruppe som kalles
"The Bimini", og tilhører Bahamas. Øya rommer 6 vakre
sandstrender, en stor lagune med deilig og lunt vann, en
liten "landsby" med "Bahama-look" og mye mer. De mest
populære aktivitetene på øya finner du inne på det store
vannsportsenteret, som tilbyr et helt hav av
aktivitetsmuligheter for alle aldre. En av øyas 6 strender
er forbeholdt barnefamilier så alle kan få det som de vil.

"Uten mat og drikke, duger helten ikke", så naturligvis
finner du også flere restauranter og barer blant øyas
mange tilbud. Hvis du har behov for litt ekstra initimitet,
finner du en mindre og eksklusiv del av øya som er
tilegnet "Club Members", med et privat strandområde og
flere fine fasiliteter.
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For egen velvære kan man unne seg en god massasje,
eller en annen form for behandling hos det flinke
personalet på MSC Seashores Aurea Spa.

Sjekk ut rederiets utfluktsprogram på Ocean Cay. Det er
avgang fra Ocean Cay igjen klokka 18.00, og det seiles nå
mot Miami, som dere ankommer i morgen tidlig.

Dag 16: Ankomst til Miami
og hjemreise til Norge
Det forventes ankomst til Miami tidlig om morgenen
klokka 06.00. Skipet forlates i henhold til angitte
instruksjoner, og dere finner selv veien til flyplassen i
Miami, hvor dere senere på dagen skal fly mot Norge.

Dag 17: Ankomst Norge
Ankomst Norge.
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Reiseperiode April - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (med 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard hotell og innvendig lugar
- Fra kr.
22 498,00 NOK

Superior hotell og balkonglugar -
Fra kr.
29 148,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (med 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard hotell og innvendig lugar
- Fra kr.
26 498,00 NOK

Superior hotell og balkonglugar -
Fra kr.
34 098,00 NOK

Reiseperiode Oktober - november  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (med 2 voksne i
delt dobbeltrom)

Standard hotell og innvendig lugar
- Fra kr.
19 948,00 NOK

Superior hotell og balkonglugar -
Fra kr.
24 898,00 NOK

Reiseperiode Desember - mars  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (med 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard hotell og innvendig lugar
- Fra kr.
23 648,00 NOK

Superior hotell og balkonglugar -
Fra kr.
28 848,00 NOK

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
7 dagers bilutleie, modell full-size inkl. forsikringer
8 netter på hotell
7 netters cruise med MSC Seashore inkl. bl.a. helpensjon, show & underholdning
Tips til skipets personale

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Drivstoff og evt. veiavgifter
Evt. resort fee og parkering
Evt. utflugter og entréer
Drikkevarer ombord på skibet
Vaksinasjoner (kontakt egen lege) Les mere her
Visum/innreisetillatelse til USA (Les mere her)

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 5.000,-per person
Business Class: fra kr. 13.800,- per person

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
http://www.benns.dk/vigtig-information
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly t/r inkl. skatter/avgifter

7dagers leie av Full size bil inkl. forsikringer

8netter på hotell

7netters cruise med MSC Seashore inkl. bl.a.
helpensjon, shows og underholdning

Tips/driks til skipets personale

Reise- og avbestillingsforsikring

Drivstoff og evt. veiavgifter

Evt. resort fee og parkering

Evt. utflukter og entréer

Drikkevarer ombord på skipet

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Visum/innreisetillatelse Les mer her

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/bilferie-i-florida-og-cruise-i-karibia-7072?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/bilferie-i-florida-og-cruise-i-karibia-7072%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon

