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En klassisk rundrejse i skønne Florida med oplevelser i Miami,
Orlando, Kennedy Space Center, Key West, Clearwater Beach
og Everglades National Park.
Florida kalder sig USA's solskinsstat. Næsten hver dag skinner
solen, og det er stort set umuligt at besøge Florida uden at se
solen skinne. Det er dog ikke kun vejret, der trækker. Der er
også Orlandos fantastiske temaparker, de kridhvide sandstrande
og lækre vand ved bl.a. Clearwater Beach, solnedgangene ved
Key West, de storslåede naturoplevelser i Everglades området,
de hippe gader, restauranter og arkitekturen i Miami Beach og de
meget favorable shopping muligheder.
Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder. Vælger I at køre autocamper, så
kan I vælge mellem mange forskellige slags campingpladser.

Se art deco arkitektur i Miami Beach

Udforsk USA's rumeventyr på Kennedy Space
Center

Besøg Orlandos mange temaparker

Få sand ml. tæerne i ClearwaterBeach

Bliv overvældet af fuglelivet i Everglades NP

Stå i Key West på USA's sydligste punkt



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark - Miami
I flyver fra Danmark mod Miami, og ved ankomsten til
Miami afhenter I bilen i lufthavnen og kører herefter
direkte til hotellet. Resten af dagen er til fri disposition,
hvor I kan gå en tur ned langs Miami Beach og nyde
stemningen eller slappe af ved poolen efter den lange
flyvetur.

Dag 2: Miami Beach
Nyd hele dagen i hippe Miami Beach med lækker
sandstrand, art deco design, dejlige restauranter og
afslappet stemning. Gå ikke glip af de mange lækre
restauranter og barer på især Ocean Drive og de fede
butikker i Lincoln Road Mall.

Der er også mulighed for at tage på en sightseeingtur til
lands og/eller til vands og se nogle af de enestående
boliger, som mange kendte har i og omkring Miami. Det

er også muligt og bare slappe af og nyde en dag ved
stranden.

Dag 3: Miami Beach -
Cocoa Beach/Titusville
(ca. 315 km.)
I dag sætter I kursen nordpå langs Floridas østkyst mod
Cocoa Beach/Titusville. På vejen kører I forbi de to andre
kendte badebyer på østkysten, Fort Lauderdale og West
Palm Beach ad kystvejen (A1A) til Cocoa Beach.

Nær Cocoa Beach finder I også en af områdets største
attraktioner, naturreservatet Cape Canaveral,
verdensberømt for at huse Kennedy Space Center, hvor
NASA i en årrække har bygget deres rumskibe og sendt
dem ud i rummet. Afhængig af ankomsttidspunkt brug
evt. resten af dagen i Kennedy Space Center og få en



Orlando
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fornemmelse af de utrolige dimensioner, der arbejdes
med her.

Dag 4: Cocoa
Beach/Titusville - Orlando
(ca. 100 km.)
Billetten til Kennedy Space Center er gyldig i 2 dage, så I
kan nå at besøge denne store turistattraktion endnu
engang, inden turen går videre mod Orlando, som kort
sagt må betegnes som verdens største legeplads for både
børn og voksne i alle aldre.

Her finder man et stort udvalg af temaparker:
Walt Disney World, Universal Studios, Wet 'n' Wild m.m.

Downtown Orlando er meget charmerende og her finder
I bl.a. Church Street Station, som både byder på
restauranter, barer og underholdning. De gamle
mørkebrune træbygninger med Saloon-stemning leder
tankerne hen på Det Vilde Vesten. Og menuen står
blandt meget andet også på grillet alligator.

Der er rig mulighed for at shoppe i Orlando. I udkanten af
byen ligger flere af de, for USA så velkendte, enorme
shopping centre og er I mere til eksklusive modebutikker,
er udvalget stort i centrum af byen.

Orlando er desuden kendt for sine mange og smukke
golfbaner, der ikke lader hverken den professionelle eller
amatør-golfspilleren noget tilbage at ønske. Orlando har
kort sagt alt, hvad man kan ønske sig af en
feriedestination. Og så har vi ikke engang talt om vejret
endnu. Sol, sol og atter sol.

Dag 5-7: Orlando
Hele 3 dage til at indtage Orlando med alle dens
herligheder. Walt Disney World er et klart hit for mange
med sit 120 km2 store areal fordelt på 4 store
temaparker, 2 vandlande, hoteller og golfbaner.
Universal Studios´ 2 store parker med film som tema er
et andet meget populært udflugtsmål. Wet 'n' Wild er et
vandland med de vildeste vandrutchebaner, man kan
tænke sig til.

Med andre ord! I kommer ikke til at kede jer. Men glem
heller ikke Downtown Orlando med sin fine stemning og
atmosfære.

Dag 8: Orlando -
Clearwater Beach (ca. 175
km.)



Clearwater Beach
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I dag går turen på tværs af Florida og mod Clearwater
Beach på Floridas vestkyst. Generelt er Floridas
vestkyst, også kaldet Golfkysten, knap så turistet end
østkysten og byder på et afslappende miljø. Strandene
ligger ud til Den Mexicanske Golf, hvilket gør dem utrolig
attraktive for børnefamilier, da vandet er roligt, og man
skal langt ud før det bliver dybt. Her vil I opleve kridhvide
sandstrande og lækkert, lavvandet og roligt hav.

Dag 9-10: Clearwater
Beach
Nyd et par afslappende dage i Clearwater området. I bor
lige ved stranden og nyde den fine sand og det lille
lokalområde Clearwater beach, der byder masser af
hygge, små lokale butikker og nogle gode restauranter.
Strandene ved Clearwater Beach er blandt USAs bedste.
I kan gå og nyde kilometer efter kilometer med hvide,
fine sandstrande.

Har I brug for at komme lidt væk fra stranden, så kan I
overveje at køre en tur til Tampa og udforske det
cubanske miljø. Både Tampa, men også St. Peterburg
byder på flere gode museer, hyggelige gader, gode cafeer
og skønne spisesteder.

Dag 11: Clearwater -
Everglades N.P. - Key
Largo (ca. 540 km.)
Dagens køretur bliver lang, men samtidig også én af de
smukkeste. I forlader Clearwater Beach og kører mod
syd og sydøst til Everglades National Park, som I finder
på hovedvej 41/90 mod Miami (ca. 40 km. vest for
Miami). Området er kendt for sit unikke
mangroveøkosystem, floder og mange dyrearter. Vi
anbefaler, at I tager en tur i Air Boat. På turen, der typisk
varierer mellem 30-60 min., er der god mulighed for at se
alligatorer, skildpadder, fugle mm. på helt tæt hold. Ingen
grund til forudbestilling, I kan bare møde op. Den sidste
tur sejler ca. kl. 16.00.

Efter besøget fortsætter I køreturen sydover til
øgruppen Florida Keys, der ligger som perler på en snor
fra sydspidsen af Florida og hele vejen ud til Key West. I
skal overnatte i Key Largo, der ligger ved begyndelsen af
ø-rækken.

Dag 12: Key Largo - Key
West (ca. 160 km.)
Køreturen ud over The Keys er i sig selv unik og noget



Måske ser I en pelikan i Key West
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enhver burde opleve. Key West er stedet, hvor den
berømte forfatter Ernest Hemingway boede fra 1931 -
1939 inden han flyttede til Cuba. Huset, han boede i, er
nu et museum over hans liv og er absolut et besøg værd,
når I er på Key West. Mallory Square, som ligger helt ud
til vandet på Key West er en anden af øens
turistattraktioner. Her mødes lokale og besøgende hver
aften for at nyde den smukkeste solnedgang - gerne med
et glas champagne i hånden. Key West er et kapitel for
sig med sin nærmest caribiske atmosfære. Kendt for sine
solnedgange, caribiske stemning, sin afslappede stil og
Hemingways bar er byen et MUST.

Dag 13: Key West
Brug en hel dag på USA's sydligste punkt. Tag på en
snorkeltur, besøg én af strandene på øens sydvestlige
side, gå en tur op og ned ad den hyggelige Duval Street
på øens nordvestlige side, hvor man kan drikke en drink
på Ernest Hemingways stam-bar "Sloppy Joe's", shop i de
små souvenirbutikker, se de store fisk blive fodret i
havnebassinet og spis aftensmad på én af de gode
fiskerestauranter, mens man ser på den smukke
solnedgang.

I kører tilbage mod fastlandet til Miami. På vejen kan I
evt. lave et stop ved John Pennekamp Coral Reef State

Park og booke jer ind på en sejltur og nyde de mange fisk
og koraller fra glasbunden i båden.

Ved ankomsten til Miami, har I nu resten af tiden til evt.
at få shoppet det sidste inden I skal med flyet hjem mod
Danmark.

Ankomst til Danmark den efterfølgende dag med
kufferten fuld af oplevelser.

Dag 14: Key West - Miami
(ca. 250 km.) - Ankomst
Danmark dag 15
I sætter nu kursen mod fastlandet igen med et stop på
den sidste ø før fastlandet, Key Largo. Brug dagen på evt.
at fiske i havet rundt om Key Largo (kræver en tilladelse)
eller prøv nogle af de mange vandsportsaktiviteter, øen
har at byde på.

På turen til Key Largo er der også mulighed for at lave et
stop ved The Turtle Hospital på Marathon Island. Her
kan I booke jer ind på en rundvisning og høre om de
tilskadekomne havskildpadder, som de årligt helbreder
på hospitalet.

I kører tilbage mod fastlandet til Miami. På vejen kan I
evt. lave et stop ved John Pennekamp Coral Reef State



Everglades National Park
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Park og booke jer ind på en sejltur og nyde de mange fisk
og koraller fra glasbunden i båden.

Ved ankomsten til Miami, har I nu resten af tiden til evt.
at få shoppet det sidste inden I skal med flyet hjem mod
Danmark.

Ankomst til Danmark den efterfølgende dag med
kufferten fuld af oplevelser.



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj - juni  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
17.198,00 DKK

Premium
21.298,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
20.498,00 DKK

Premium
24.198,00 DKK

Rejseperiode September - november  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt dobbeltværelse)

Standard
16.698,00 DKK

Premium
22.398,00 DKK

Rejseperiode December - april  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
18.498,00 DKK

Premium
24.898,00 DKK

Rejseperiode Januar - juni  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise America
18.898,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise America
26.598,00 DKK

Rejseperiode  Oktober-December  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt autocamper)

Cruise America
16.398,00 DKK

Prisen inkluderer:
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Fly Danmark - Miami t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
13 dages leje af bil inkl. fri km og forsikringer med 0,- i selvrisiko
13 nætter på hotel
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Afbestillings- og rejseforsikring
Forplejning der ikke er beskrevet i rejseplanen
Entré til nationalparkerne (Vi anbefaler et annual pass, som købes ved indgangen til første nationalpark)
Benzinforbrug
Visum/indrejsetilladelse til USA (læs mere her)
Vaccinationer (kontakt egen læge)

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 5.200 per person
Business Class: fra kr. 16.600 per person

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyder vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyder vi eksempelvis hoteller af en bedre standard, men det kan også være standard
hoteller, der kan tilbyde noget helt unikt.

BENNS kan tilbyde alt fra gode standard hoteller til premium- og boutiquehoteller samt ranchophold og
overnatningssteder, hvor du får mere end en seng, men også en oplevelse ved at bo de valgte steder.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første nat på hotel i Miami
12 nætters leje af autocamper
2.000 miles/3.200 km
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

http://www.benns.dk/vigtig-information
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Læs mere om Cruise America

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra: fra kr. 5.200 per person
Business Class: fra kr. 16.600 per person

Vigtigt om ovenstående priser

Vi gør opmærksom på, at priserne ovenfor kun er indikerende fra-priser, hvilket betyder, I vil kunne opleve, at prisen
kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien

Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.

Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.

Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i USA og Canada her.

/oversigt-over-autocampere-cruise-america-cruise-canada
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/kor-selv-ferie-i-florida-5232?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/kor-selv-ferie-i-florida-5232%3E

