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USA:s tropiska strandparadis 
Det är ingen slump att Florida blivit en av USA:s största semesterdestinationer.  

Ständig sol och familjevänliga sevärdheter gör att alla trivs här.

Florida
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MiaMi
Miami är den perfekta utgångspunkten om 
du vill hyra bil och upptäcka Florida på egen 
hand. Miami i sig är fyllt av sol, nattklubbar och 
sevärdheter så det räcker och blir över. 

Influenserna från Karibien, framförallt Kuba, 
men också Haiti och Jamaica, är färgstarka och 
spännande inslag i staden.

Redan på 50-talet köpte filmstjärnor och 
modeikoner sommarhus i Miami och poliskult-
serien Miami Vice kom på 1980-talet sedan att 
sätta staden på världskartan för evigt.

Det som lockade redan på 50-talet lockar 
fortfarande rik som fattig: grön-blått hav, va-
jande palmer och en lång, generös sandstrand 
med plats för allt och alla.

Miami Beach är Miamis turisthjärta. I 
Miami Beach, framförallt längs Ocean Drive, 
hittar du mängder med kaféer, barer och bou-

tiquer och det är här som de senaste lyxbilarna 
rullar förbi i sakta mak. En och två gator upp 
från Ocean Drive ligger två av Miamis viktigaste 
nöjesgator: Washington Avenue och Collins 
Avenue. South Beach, som den nedre delen 
av Miami Beach kallas, är den populäraste. 
Här finns de hetaste nattklubbarna, den bästa 
shoppingen och restaurangerna. På South Beach 
finns också art deco-distriktet, ett av världens 
bästa ställen att beskåda art deco-arkitektur 
från 30-talet. Flera hundra byggnader, de flesta 
hotell, bidrar till att skapa en speciell atmosfär. 

Fort LauderdaLe
Fort Lauderdale är USA:s Venedig. Kanaler 
som slingrar sig runt staden tar dig med på 
en hisnande resa längs mångmiljonvillor och 
lyxyachter stora som hus. Välj gärna en guidad 
tur, luta dig tillbaka och låt drömmarna ta vid 
medan guiden berättar om de kändistäta om-

givningarna. Fort Lauderdale bjuder på en lugn 
och avslappnad atmosfär. Längs den milslånga 
atlantkusten sträcker gyllene stränder ut sig och 
inbjuder till långa, lata dagar i horisontalläge. 
Den populära strandpromenaden The Strip är 
packad med inlinesåkare, morgonjoggare och 
flanörer. Bugande palmer står som gränsvakter 
mellan stranden och staden med sina skyskrapor 
och kontorsbyggnader. 

Key West 
Litet, charmigt, excentriskt. Key West möter be-
sökaren med blått hav, barer och en inbjudande 
småstadsidyll.

Key West rymmer cirka 30 000 bofasta och 
tusentals turister som kommer hit dagligen. 
Även om ön inte är känd för sina stränder finns 
det några som är väl värda ett besök. På den 
södra sidan, med ansiktet mot Atlanten breder 
South Beach och Higgs Beach ut sig. Stränderna 
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Reportage: Kanarieöarna

är smala och skuggas av höga kokospalmer. Flera 
välkända författare är bosatta i Key West och det 
finns många spännande bokaffärer att kika in i. 

Key West är litet och lätt att upptäcka till 
fots eller på cykel. Ta en tur till Hemingway 
Home & Museum, 907 Whitehead Street. 
Hemingway köpte huset 1931 och betalade en 
smärre förmögenhet för utomhuspoolen, som 
var Key Wests första. Guidade turer ges varje 
kvart. 

Ett annat äventyr är att bestiga de 88 trapp-
stegen som leder upp till Key West Lighthouse, 
på 938 Whitehead Street. Längst upp väntar en 
enastående utsikt. Fyren rymmer dessutom ett 
litet museum. 

OrlandO
Orlando är världens största och mest spekta-
kulära lekplats för såväl barn som vuxna. Walt 
Disney World® har fyra temaparker och två 
vattenparker fyllda på höjden och bredden med 
karuseller, filmrekvisita, sockervadd, färgspra-
kande parader och fyrverkerier. Ett besök på 
Walt Disney World® är ett oförglömligt äventyr 
som får dig att dra på smilbanden långt efteråt. 

Disney World rymmer hotell, restauranger, 
butiker och parkeringsplatser. Magic Kingdom 

är den äldsta och mest kända parken med Musse 
Pigg och hans vänner i spetsen. På eftermidda-
garna trängs besökare längs Main Street för att 
beundra paraderna som med sina specialeffekter 
och kaskader av färger och dräkter förstärker 
känslan av att befinna sig i en sagovärld. Även 
om de flesta kommer till Orlando för att besöka 
temaparkerna finns många andra sevärdheter. 

Old Town, söder om stadsdelen Kissimee, 
är en 50-tals stad med restauranger, barer och 
tivoli. 

Nyfiken på rymden? Besök då Kennedy 
Space Center, en av Floridas största attraktioner. 

EvErgladEs 
Everglades är alligatorernas rike. Träskmarkerna 
är som ett väglöst land som sträcker ut sig 
likt ett spindelnät över det 10 000 kvadrat-
kilometer stora området. Från Miami tar man 
Highway 4 som leder rakt in i nationalparken. 
I Everglades Safari Park och Shark Valley finns 
guidade turer och shower med alligatorer som 
är den stora attraktionen. Totalt finns fler än en 
miljon alli gatorer i Florida. I Everglades består 
vegetationen av mangroveträsk, cypresskogar 
och gräsmarker. Västra delen av Everglades är 
världsarvsklassat av Unesco. 
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