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23 898,-
Pris per person - Fra kr

15 dager
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En klassisk rundreise i herlige Florida med opplevelser i Miami,
Orlando, Kennedy Space Center, Key West, Fort Myers Beach
og Everglades National Park.
Florida kaller seg USA's solskinnsstat. Nesten hver dag skinner
sola, og det er stort sett umulig å besøke Florida uten å se sola
skinne. Det er dog ikke været som trekker turistene. Det er også
Orlandos fantastiske temaparker, kritthvite strender og fristende
vann ved blant annet Fort Myers Beach. Dere ser også fargerike
solnedganger i Key West, storslåtte naturopplevelser rundt
Everglades, hippe gater, gode restauranter, flott arkitektur i
Miami Beach og masse shoppingmuligheter.
Velger dere å kjøre bil, kan dere bo på en rekke idylliske og
utvalgte overnattingssteder. Velger dere å kjøre bobil, kan dere
velge mellom mange forskjellige campingplasser.

Nyt en dag i hippe Miami

Få sand mellom tærne i Fort Lauderdale og West
Palm Beach

Besøk Orlandos mange temaparker

Stå på USA's sørligste punkt i Key West

Opplev naturreservatet på Cape Canaveral

Se art deco arkitektur i Miami Beach

Utforsk USA's romeventyr på Kennedy Space Center

Bli overveldet av fuglelivet i Everglades NP



Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Miami
Dere flyr fra Norge til Miami, og ved ankomst henter
dere leiebilene på flyplassen og kjører direkte til hotellet.
Resten av dagen har dere til fri disposisjon, hvor dere kan
gå en tur langs Miami Beach og nyte stemningen, eller
slappe av ved bassenget etter den lange flyturen.

Dag 2: Miami
Nyt hele dagen i hippe Miami, med flotte strender, art
deco design, deilige restauranter og avslappet stemning.
Gå ikke glipp av de mange lekre restaurantene og barene,
spesielt på Ocean Drive, og de kule butikkene i Lincoln
Road Mall.

Eventuelt kan dere bli med på en sightseeing-tur til lands
eller til vanns og se noen av de overdådige
kjendisboligene i og omkring Miami. Det går også an å
bare slappe av og nyte en dag på stranden.

Dag 3: Miami - Cocoa
Beach/Titusville (ca. 315
km)
I dag setter vi kursen nordover langs Floridas østkyst,
mot Cocoa Beach/Titusville. På veien kjører dere forbi to
andre kjente badebayer, Fort Lauderdale og West Palm
Beach, langs kystveien (A1A) til Cocoa Beach.

Nær Cocoa Beach finner dere også en av områdets
største attraksjoner, naturreservatet Cape Canaveral,
verdensberømt for å huse Kennedy Space Center, hvor
NASA bygger sine romskip og sender dem ut i
verdensrommet. Avhengig av ankomsttidspunkt, bruk
eventuelt resten av dagen her, og få en fornemmelse av
de utrolige dimensjonene som ligger i arbeidet som
utføres her.



Universal Studios i Orlando - Bilferie i Florida
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Dag 4: Cocoa
Beach/Titusville - Orlando
(ca. 100 km)
Billetten til Kennedy Space Center er gyldig i 2 dager, så
dere kan besøke denne enorme turistattraksjonen enda
en gang om det er ønskelig, før turen går videre mot
Orlando, som kort sagt må betegnes som verdens største
lekeplass for både barn og voksne i alle aldre.

Her finner man et stort utvalg temaparker: Walt Disney
World, Universal Studios, Wet 'n' Wild m.m.

Downtown Orlando er meget sjarmerende, og her finner
du blant annet Church Street Station, som byr på både
restauranter, barer og underholdning. De gamle
mørkebrune trebygningene med Saloon-stemning gir deg
en skikkelig "Ville Vesten"-følelse, og på menyen står
blant annet grillet alligator.

Det er også mange shoppingmuligheter i Orlando. I
utkanten av byen ligger flere enorme kjøpesentre, og er
du ute etter eksklusive motebutikker, finner du et stort
utvalg av disse i byens sentrum.

Orlando er dessuten kjent for sine mange flotte
golfbaner, for både profesjonelle golfspillere og
amatører. Orlando har kort sagt alt man kan ønske seg av
en feriedestinasjon. Og da har vi ennå ikke nevnt været:
Sol, sol og atter sol!

Dag 5-7: Orlando
Nå har dere hele 3 dager til å oppleve Orlando med alle
sine herligheter. Walt Disney World er en klar hit for
mange med sitt 111 km² store areal fordelt på 4 store
temaparker, 2 badeland, hoteller og golfbaner. Universal
Studios' 2 store parker med film som tema er en annen
meget populært attraksjon. Wet 'N Wild er et badeland
med de villeste skliene man kan tenke seg.

Med andre ord, dere kommer ikke til å kjede dere! Men
glem heller ikke Downtown Orlando med sin fine
stemning og atmosfære.

Dag 8: Orlando - Fort
Myers Beach (ca. 250 km)
I dag går turen på tvers av Florida til Fort Myers Beach
på Floridas vestkyst. Generelt er vestkysten, også kalt
Golfkysten, ikke like turistifisert som østkysten og byr på
et mer avslappet miljø. Strendene ligger ut mot
Mexico-gulfen, noe som gjør dem svært attraktive for
barnefamilier, da vannet er rolig og det er gode
muligheter for å plukke skjell. Her vil dere oppleve
kritthvite strender og et deilig langgrunt hav.

Fort Meyers blir kalt palmenes by etter at oppfinneren
Thomas Edison plantet hundrevis av palmer i byen.



Everglades National Park - Bilferie i Florida
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Dag 9-10: Fort Myers
Beach
Nyt en avslappende dag i Fort Myers-området. Her kan
dere samle fine skjell og konkylier på stranda, spesielt
hvis dere kjører over til øya Sanibel Island, som ligger
cirka 20 minutter unna Fort Myers Beach. På Sanibel
Island er det mulighet for å leie sykler og sykle rundt øya.
Dere kan blant annet sykle ut til de fine strendene,
fyrtårnet eller JN Ding Darling National Wildlife Refuge,
som er spekket av dyreliv.

Det er også mulig å leie jetski, seile en tur på havet for å
se etter delfiner eller simpelthen bare slappe av på
stranda og nyte sola og vannet.

Dag 11: Fort Myers Beach -
Everglades N.P. - Key
West (ca. 485 km)
Dagens kjøretur blir lang, men den er samtidig en av de
vakreste. Dere forlater Fort Myers og kjører sørøst mot
Everglades National Park, som dere finner på hovedvei
41/90 mot Miami (ca 40 km vest for Miami). Området er
kjent for sitt unike mangrove-økosystem, elver og mange
dyrearter. Prøv en tur i Air Boat med muligheter for å se

alligatorer, skillpadder, fugler mm. på nært hold. Ingen
grunn til å forhåndsbestille, det er bare å møte opp. Den
siste turen har avreise ca. kl. 16:00.

Etter besøket fortsetter vi kjøreturen sørover til
øygruppen Florida Keys, som ligger som perler på en snor
fra sørspissen av Florida og hele veien ut til Key West.

Kjøreturen ut over the Keys er noe unikt i seg selv, og
verdt å få med seg. Key West er stedet hvor den berømte
forfatteren Ernest Hemmingway bodde fra 1931 - 1939,
før han flyttet il Cuba. Huset han bodde i fungerer nå
som et museum over hans liv, og er et spennende besøk
når man er på Key West. Mallory Square, som ligger helt
ute ved vannet på Key West er en av øyas
turistattraksjoner. Her møtes lokale og besøkende hver
kveld for å nyte den vakre solnedgangen - gjerne med et
glass champagne i hånden. Key West er et kapittel for
seg, med sin nærmest karibiske atmosfære. Med
solnedgangene, den avslappende stilen og Hemingways
bar er byen et MUST.

Dag 12: Key West
Bruk en hel dag på USAs sørligste punkt. Bli med på
snorkletur, besøk en av strendene på øyas sørvestlige
side, gå en tur langs den koselige Duval Street nordvest
på øya - hvor man kan ta en drink på Ernest Hemingways
stambar "Sloppy Joe's"-, shop i de små
souvenirbutikkene, se fiskene bli fôret i havbassenget, og

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/everglades-nasjonalpark
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spis middag på en av de gode fiskerestaurantene omgitt
av den vakre solnedgangen.

Dag 13: Key West - Key
Largo (ca. 160 km)
Dere setter nå kursen mot fastlandet igjen med et siste
stopp på den siste øya før fastlandet, Key Largo. Bruk
dagen på å eventuelt fiske i havet rundt om Key Largo
(krever tillatelse) eller prøv noen av de mange
vannsportaktivitetene øya byr på.

På turen til Key Largo er det også mulig å stoppe ved The
Turtle Hospital på Marathon Island. Her kan dere booke
dere inn på en omvisning og høre om de skadde
havskildpaddene som årlig helbredes på sykehuset.

Dag 14-15: Key Largo -
Miami (ca. 100 km) -
Ankomst Norge
Turen går så tilbake fastlandet og Miami. På veien kan
dere eventuelt stoppe ved John Pennekamp Coral Reef
State Park og booke dere inn på seiltur og kikke på fisk og
korraller fra glassbunnen av båten.

Ved ankomst i Miami, har dere nå resten av tiden til å
shoppe eller slappe av før flyet går.

Ankomst Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode September - november  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i
delt dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
23 898,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
29 398,00 NOK

Reiseperiode Mai - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
25 498,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
25 698,00 NOK

Reiseperiode September - desember  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles
bobil)

Cruise America
20 698,00 NOK

Reiseperiode Januar - juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
24 198,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
31 898,00 NOK

Prisen inkluderer
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Fly Norge - Florida t/r
13 dagers fullsize billeie inkl. ansvars- og kasko forsikring (Deluxe)
13 netter på hoteller
Skatter og avgifter

Prisen inkluderer ikke

Reiseforsikring
Måltider, utflukter, entréer og transfers som ikke er beskrevet i reiseplanen
ESTA - Innreisetillatelse i USA
Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 1 natt på hotell
12 netters leie av bobil
2000 miles (3200 km)
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

https://www.benns.no/kontakt/fa-et-tilbud


Hva er inkludert i prisen?
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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                

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/florida-ferieparadis-for-hele-familien-7171?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/florida-ferieparadis-for-hele-familien-7171%3E

