Bilferie i Florida og krydstogt i
Caribien

Tag med på en eksotisk rejse, hvor en herlig bilferie i USA's
solskinsstat Florida kombineres med et skønt krydstogt i det
vestlige Caribien.

17 dage

Kom helt tæt på Floridas hot spots lige fra Orlandos
forlystelsesmekka, Fort Myers' lune vand ved Den Mexicanske
Golf, tropeparadiset Key West til hippe Miami, inden det vestlige
Caribien skal opleves på et krydstogt. Her venter masser af
kultur, skønne strande, inciterende musik og spændende mad
med besøg i Jamaica, Cayman Islands, Mexico og MSC's egen
tropiske paradis-ø i Bahamas.

18.998,-

Fra-pris pr. person i kr.

Det bedste af Florida med Orlandos
forlystelsesparker, Fort Myers' skønne strande og
vand, intime Key West og hippe Miami
Fantastisk krydstogt ombord på MSC Seashore
Rederiets eget ferieparadis Ocean Cay
Cozumel med shopping og flot Maya-kultur ved
Tulum
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Dagsprogram
Dag 1: Danmark - Orlando
Der er afgang fra København med ankomst til Orlando i
Florida senere samme dag. I afhenter bilen i lufthavnen
og kører til jeres valgte hotel i Orlando.
I Orlando ankommer I ikke blot en by, men til et sandt
underholdnings- og aktivitetsområde, der er blevet
verdensberømt for sit utallige og utrolige udbud af
forlystelses- og naturparker, shows, restauranter,
butikker, hoteller, sportsaktiviteter mv., der kan
tilgodese næsten ethvert behov for alle aldre og
pengepunge. Her er alt muligt, og det, der ikke findes, er
nok ikke værd at beskæftige sig med.
De næste 2 dage skal bruges til at prøve byens utallige
forlystelsestilbud - og måske lidt shopping..

Dag 2: Orlando
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Orlandos varemærke er byens mange temaparker. Disse
har naturligt en særlig tiltrækningskraft for området,
især for børnefamilier og andre barnlige sjæle. De to
store magneter på dette område er:

Disney World
Disney World består af 4 temaparker og 2 vandlande.
Hele området hedder helt korrekt Walt Disney World til
ære for stifteren Walt Disney, hvis drømme ligger til
grund for det hele. Parken Magic Kingdom åbnede i
1971, og siden har Walt Disney World udviklet sig til at
være verdens mest besøgte underholdningsområde.
Disney World området dækker i alt 122 km2.

Universal Orlando
Universal Orlando tilbyder to temaparker, "Universal´s
Islands of Adventure" og "Universal Studios Florida".
Uanset hvilken temapark I besøger, skal I holde godt fast.
Begge parker har nemlig flere af de såkaldte 'Thrill Rides'
på tapetet.
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Orlando med de mange temaparker

Andre alternativer kunne være en tur med Airboats ud
over Orlandos vådområder.

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

Kør i dag mod Floridas vestlige kyst, hvor slutmålet i dag
er Fort Myers Beach. Kør via kystvejen, som tager jer via
de charmerende byer Sarasota, Longboat Key og Anna
Maria Island. Hyggelige byer med hver deres
karakteristika og atmosfære - alle med fine, hvide
sandstrande og dejligt, lunt, klart vand.

Dag 5: Fort Myers Beach

Dag 3: Orlando
I dag kan I f.eks. besøge Kennedy Space Center ved Cape
Canaveral (blot en lille times kørsel fra Orlando), hvor
det amerikanske rumforskningscenter ligger. Det kan
anbefales at besøge stedet og se de enorme bygninger,
hvor de store raketter bygges. Der er mulighed for at
møde en vaskeægte astronaut i 'Astronaut Encounter'. I
bør unde jer selv at gå i stedets IMAX-biograf og se en
rumfilm på det gigantiske lærred. Alt er jo stort i USA,
biografen her ligeså. Imponerende!
Har I heller ikke været på shopping endnu, så kan der
handles mærkevarer til billige priser i de mange outlet
butikker i og omkring Orlando - f.eks. Orlando Premium
Outlets.
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Fort Myers og de omkringliggende øer byder på nogle af
Floridas bedste strande og natur og betragtes generelt
som et regulært fugleparadis med. I tillæg kan man
opleve andet vildt og havskildpadder, der kommer for at
lægge æg. I downtown Fort Myers finder I masser af
gode restauranter.
Fort Myers området er også kendt for de smukke skaller
og konkylier på stranden, især hvis man kører over på
øen Sanibel Island, som ligger ca. 20 min kørsel fra Fort
Myers Beach. På Sanibel Island er der mulighed for at leje
cykler og cykle øen rundt. I kan bl.a. cykle ud til de fine
strande, fyrtårnet eller JN Ding Darling National Wildlife
Refuge, der er spækket med dyreliv.
Der er også mulighed for at leje jet-ski, sejle en tur ud på
havet for at spotte delfiner eller simpelthen bare slappe
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Fantastiske strande ved Fort Myers

af ved stranden på Fort Myers Beach og nyde solen og
vandet.

kan stærkt anbefales. Her vil I se og opleve hjemmet,
hvor den amerikanske forfatter levede og skrev bøger
gennem mere end 10 år. På grunden vil I se mere end 60
katte, inklusive nogle der har seks tæer.

Dag 6: Fort Myers Beach Everglades - Key West
(440 km)

Ud på aftenen er det et must at gå en tur ned ad Duval
Street for at opleve den festlige atmosfære og måske
smage en lokal delikatesse, conch fritters. Man har ikke
været i Key West, hvis man ikke har været på Mallory
Square og hilst solen godnat. Her er der masser af
optræden, gadesælgere og kunstnere af enhver art i
skæret fra den nedgående sol.

I dag er det tid til at forlade Fort Myers og sætte kursen
mod det tropiske paradis i Key West. Som I fortsætter
østpå, vil I begynde at få øje på Floridas 'naturlige' side,
Everglades nationalparken, som ofte kaldes "River of
Grass" på grund af det stille vand og de grønne
søgræsområder. Et helt unikt sumpområde med
endemiske planter og et rigt dyreliv med bl.a. alligatorer.
I bør besøge Shark Valley og stige ombord på en Airboat
for at tage en sejltur gennem sumpen og opleve masser
af fugle, alligatorer, oddere og rådyr. Efter bådturen
gennem sumpen følger et besøg til museum og en
alligator farm, hvor I kan se mere end 100 alligatorer,
krokodiller og sorte cayman-krokodiller.
Videre mod Key West kører I på den berømte Overseas
Highway ud over Florida Keys 42 broer, som byder på en
fantastisk udsigt til havet og de omkringliggende øer, der
passeres. Key West er en by, hvor der altid sker noget, og
dejlige caféer og restauranter findes overalt. En god
måde at se og høre om øen på er at tage en tur med
Conch Train. Et besøg i Ernest Hemingways gamle hus
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Dag 7: Key West - Miami
Beach (270 km)
I forlader USA's sydligste spids og kører retur mod
Miami, hvor I afleverer bilen. 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.
Fremme I Miami har I 2 nætter i denne vidunderlige,
eksotiske by. Miami er en international by rig på
multi-etnisk kultur, som afspejles i såvel arkitektur som
på det kulinariske område. Miamis South Beach er byens
pulserende hjerte og et særdeles smukt område. Den
lune vind, de vajende palmer, lyden af havet og det
pastelfarvede Art Deco område skaber en vidunderlig
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Charmerende Key West

intim og stemningsfyldt atmosfære. At kalde området for
USA's riviera er nok ikke skudt meget ved siden af.
South Beach er hjemsted for fantastiske butikker,
gourmetrestauranter, stemningsfyldte caféer og barer og
ikke mindst masser af kendte mennesker. Så 'people
watching' er en del af spillet her især om aftenen.

Dag 8: Miami Beach
I har hele dagen til på egen hånd at gå på opdagelse i
Miami. Nyd den magiske bys enestående attraktioner,
charmerende atmosfære og vidunderlige arkitektur.
Oplevelserne er mange, bl.a.:
Downtown Miami, hjemsted for det kendte
Bayside Marketplace
Coconut Grove, det ældste byområde indenfor
Stor-Miami, og kendt for sine mange restauranter
og udendørs caféer.
Coral Gables, næsten udelukkende bygget i
Middelhavsstil
Little Havana, den cubanske enklave, der er berømt
for sine landemærker som Calle Ocho og Domino
Park og for dets kultur og politiske aktiviteter
South Beach, lækkert strandområde inkl. Art Deco
området
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Dag 9: Afgang krydstogt
fra Miami med MSC
Seashore
Nyd morgenmaden og formiddagen ved Miami Beach,
inden I begiver til krydstogtterminalen i Miami, hvor det
nye og flotte skib, MSC Seashore, venter på jeres
ombordstigning, og jeres caribiske eventyr kan begynde.
Der er afgang fra Mimai kl. 17.00, og kursen sættes
Jamaica og byen Ocho Rios. Inden I når så langt, er der en
dag på havet i morgen.
Bemærk: Krydstogtruten kan afvige fra denne rejseplan
afh. af afrejsedato. Det beskrevne krydstogt er med
afrejse 15. januar 2022.

Dag 10: På havet
Nyd en hel dag på havet ombord på det nye skib MSC
Seashore. Masser af lækre faciliteter og et flot udbud af
restauranter, caféer og lounges venter jer. Nyd turen
frem til jeres første rejsemål, som er Ocho Rios på
nordsiden af Jamaica. I når frem hertil i morgen tidlig.
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Ocho Rios i Jamaica

Dag 11: Ocho Rios,
Jamaica

Denne strand ligger lige rundt om pynten ved Ocho Rios
Bay. I tilslutning til Fishermen's Beach ligger den
hyggelige Ocho Rios Island Village med farverige
butikker.

I er fremme ved Ocho Ríos på Jamaicas nordkyst kl.
09.00. Denne by er særligt berømt for sine fremragende
og smukke, idylliske landskab.

Andre spændende ting at opleve i Ocho Ríos kunne
være:

De spanskkyndige vil formentlig tro, at navnet Ocho Ríos
betyder "de 8 floder", men navnet henviser rent faktisk
til vandfald, som der er nogle stykker her i området
heriblandt Jamaicas mest berømte vandfald, Dunn's
River Falls.
Dette 55 meter høje og 180 meter lange vandfald løber
ned gennem flere plateauer, og ender ude i det lune
Caribiske Hav. En yndet fornøjelse er at klatre op ad
vandfaldet gennem plateauerne. Vandet er dejligt
afkølende, og stedet er generelt skyggefuldt under de
høje træer i regnskoven. Vi kan kun anbefale et tur hertil
i dag.
Som alternativ til en tur til Dunn's River Falls, kan I tage
turen til Konoko Falls & Botanic Gardens, som er et
yderst smukt og frodigt sted med masser af tropisk
vegetation.
Vil I hellere dase på stranden, er der gode muligheder for
dette ved Ocho Rios Bay. Her er der omklædningsrum,
skyggefulde palmer, solsenge osv. Vil I prøve andre
strande, kan vi anbefale den lille Fishermen's Beach med
farverige fiskerbåde og små hyggelige restauranter.
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Shopping
For en gastronomisk oplevelse bør I smage den
lokale ret "Jamaican jerk pork & chicken"
En skøn sejltur med katamaran, hvor der er
mulighed for at snorkle
For de eventyrlystne kan vi anbefale river-tubing
safari på White River
Hvad med en off-the-beaten track køretur i en
Landrover? På denne tur kommer I bl.a. til Murray
Hill, hvor der er et fantastisk udsyn til Ocho Rios,
Blue Mountains og endda Cuba!
Check rederiets udflugtsprogram i Ocho Rios. I tager
afsked med Ocho Ríos og Jamaica kl. 17.00, hvor MSC
Seashore fortsætter mod den lille ø-rige, Cayman Islands,
hvor der lægges til i hovedstaden George Town.

Dag 12: George Town,
Cayman Islands
www.benns.dk

Grand Canyon

Skibet lægger til i George Town på Grand Cayman kl.
08.00. I har nu det meste af en dag til at opleve den
skønne ø. Cayman Islands består af 3 øer, hvor Grand
Cayman er den største. Grand Cayman er også den mest
kendte af de tre øer og bl.a. berømt for den U-formede
Seven Mile Beach, der frister med med lækkert sand og
vand på et bagtæppe af farverige huse i den kendte,
caribiske stil.
Det koster at være berømt, og Seven Mile Beach har da
også sin store andel af turister på øen. I kunne også prøve
andre, også rigtig gode strande, som Cayman Kai og Rum
Point. De kan nemt nåes med taxa. Der er ikke langt til
noget på Grand Cayman. På Grand Cayman er strand og
vand klart i fokus, men her er dog andet at give sig til:
Mastic Trail. En over 200 år gamle naturvandresti,
som næsten et er et must for naturelskere. Stien
går gennem mangrovesump og urgammelt
skovområde.
Hell. Et stort åbent og særegent naturområde fyldt
med sorte klippeformationer.
Besøg på en havskildpaddefarm. Colombus gav i
sin tid øerne navnet Las Tortugas på grund af de
mange skildpadder. Skildpaddefarmen kæmper for
at forhindre, at skildpadden uddør.
Stingray City. Svøm med rokker og få en unik
oplevelse.
Pedro St. James. Besøg øens ældste bygning. Et
historisk sted fra 1780, da det var her, at
demokratiet på øerne blev født i 1831.
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Nyd opholdet på Grand Cayman. Check skibets
udflugtsprogram på Grand Cayman.
Der er afgang fra George Town igen kl. 16.00.

Dag 13: Cozumel, Mexico
I ankommer til øen Cozumel, som ligger ud for
Yucatan-halvøen, denne morgen kl. 10.00.
Cozumel er et yderst populært rejsemål, hvilket de årligt
mere end to millioner turister er vidnesbyrd om. Øen er
kendt for at være en fantastisk dykkerdestination med
skønne strande, billige shoppingmuligheder og
interessante, kulturelle attraktioner.
I dette område i Mexico er Maya-kulturen en integreret
del af historien, og selv om de fleste af de helt store
Maya-attraktioner såsom Chitzen Itza og Uxmal ligger
inde på selve Yucatan-halvøen, har Cozumel selv et par
fine eksempler på denne fascinerende, oldgamle kultur.
Midt på Cozumel finder I bl.a. San Gervasio ruinerne, som
tidligere var sted for tilbedelsen af gudinden Ix Chel og
helt bestemt et besøg værd.
Som sagt er Cozumel kendt for sit strandliv, og vi kan bl.a.
anbefale en tur til Palancar Beach, som ligger i en
øko-nationalpark på den sydlige del af øen ud til et flot
koralrev. Dette er det ideelle sted til snorkeling,
kajaksejlads og badning iøvrigt. I samme område findes
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Tulum Maya ruiner nær Cozumel

en anden dejlig strand, Punta Sur.

eksklusive tropeø, Ocean Cay, som ligger i ø-riget The
Bahamas.

Shopping er en yndet beskæftigelse for mange, der
besøger Cozumel. Det store shoppingstrøg er i
hovedbyen San Miguel ved havnefronten langs Avenida
Rafael E. Melgar og i de små sidegader omkring byens
store plads. Her kan alt købes lige fra dyre guldsmykker
og designertøj til mere lokalt produceret håndværk og
tøj, så sørg for at have lidt ekstra lommepenge med, når I
går i land i dag!
Inde på fastlandet, som ikke er langt fra Cozumel, ligger
de meget berømte Maya-ruiner, Tulum. Stedet er dog
ikke den største Maya-skat, men med en placering helt
ud til havet og en fænomenal udsigt over Den
Mexicanske Golf er Tulum absolut et besøg værd. Stedet
er desuden et af de mest fotograferede steder i hele
Mexico.
Check rederiets udflugtsprogram på Cozumel. I sejler
videre fra Cozumel igen kl. 18.00, og I morgen venter
endnu en hel dag på havet til afslapning på dækket med
en god bog eller en kølig drink.

Dag 14: På havet
Nyd en hel dag på havet ombord på MSC Seashore.
Masser af lækre faciliteter og et flot udbud af
restauranter, caféer og lounges venter jer. Nyd turen
frem til jeres sidste rejsemål, som er rederiets helt egen,
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Dag 15: Ocean Cay MSC
Marine Reserve, Bahamas
De er ankomst til Ocean Cay kl. 07.00. Forude venter en
hel dag med masser af muligheder for at bade, dase og
bare slappe af i tropiske omgivelser.
Ocean Cay er en helt særlig ø
Ocean Cay er rederiets 'egen' ø, som er etableret i
samarbejde med myndighederne i Bahamas. I tilbydes
således en badedag på jeres helt egen trope-ø med flere
rigtig fine strande og utallige muligheder for
vandsportsaktiviteter og spise, drikke, slappe af og
dovne den, så meget I lyster.
Ocean Cay tilhører en mindre gruppe af øer, der kaldes
'The Bimini', og som filhører Bahamas. Hele 6 skønne
sandstrande, en stor lagune med dejligt lunt, roligt vand,
en lille 'landsby' med Bahama 'look' og en hel del mere.
Den centrale aktivitet på øen er det store
vandsportscenter med et utal af aktivitetsmuligheder for
alle aldre. En af øens 6 strande er forbeholdt
børnefamilier, så alle kan få det, som de vil.
'Uden mad og drikke duer helten ikke', så naturligvis er
der flere restauranter og barer. En mindre, og eksklusiv,
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Ocean Cay, MSCs egen tropeø

del af øen er tilegnet 'Club Members' med eget
strandområde og faciliteter iøvrigt.
For den ekstra selvforkælelse kan man købe sig en god
gang massage eller anden form for behandling af det
kyndige personale fra MSC Seashores Aurea Spa.
Check rederiets udflugtsprogram på Ocean Cay. Der er
afsejling fra Ocean Cay igen kl. 18.00, og der sejles nu
mod Miami, som I når frem til i morgen tidlig.

Dag 16: Ankomst til Miami
og hjemrejse mod
Danmark
Der er forventet ankomst til Miami tidligt om morgenen
kl. 06.00. Skibet forlades i henhold til de angivne
instruktioner. I finder selv vej til lufthavnen i Miami, hvor
I senere på dagen skal flyve mod Danmark.

Dag 17: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.
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Priser og afgange
Rejseperiode December - Marts - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
21.451,00 DKK

Rejseperiode April - juni - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
20.848,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
24.198,00 DKK

Rejseperiode Oktober-November - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
18.998,00 DKK

Prisen inkluderer:
Fly t/r inkl. skatter og afgifter
7 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
8 nætter på hotel
7 nætters krydstogt med MSC Seashore inkl. bl.a. helpension, shows & underholdning
Drikkepenge til skibets personale
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:
Rejse- og afbestillingsforsikring
Brændstofforbrug og evt. vejafgifter
Evt. resort fee og parkering
Evt. udflugter og entréer
Drikkevarer ombord på skibet
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse til USA (læs mere her)

Opgradering på flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 5.000 per person
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Business Class: fra kr. 13.800 per person
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Hvad er inkluderet i prisen?

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Ring 65 65 65 65

www.benns.dk

