TOURS & TIPS
Everglades

	Over Interstate 275 en Interstate 4 rijdt u
- via achtereenvolgens St Petersburg en
Tampa - in oostelijke richting naar Orlando.
Vlak voor deze stad passeert u attractiepark
Disneyworld.

KUSTWEGEN,
PRETPARKEN EN
KROKODILLEN

	Vanuit Orlando bereikt u over State Road 50
de oostkust bij Titusville. Vanaf daar is het
nog maar een kort stukje naar Kennedy Space
Center, Cape Canaveral en natuurreservaat
Merritt Island.

ZUID-FLORIDA
Florida - alleen al van die naam krijg je zin in vakantie. The Sunshine State is
dan ook al sinds tijden een populaire vakantiebestemming. Waar de duizenden
kilometers lange kustlijn zeer geliefd is om haar fijne zandstranden en warme
wateren.

Florida is geschikt dus voor een strandvakantie,
maar nóg meer voor een fly-drive. De staat ligt
immers vol toeristische attracties van uiteen
lopende soort. Van het attractiepark Disney
world tot de woeste natuur van natuurpark
Everglades tot de wereldberoemde raketbasis
Cape Canaveral. En natuurlijk is er Miami, met
haar hippe winkels, bars, stranden en unieke
verzameling art decoarchitectuur. Ook omdat
het mooi en aangenaam autorijden is in Florida,
over perfecte, vaak rustige wegen langs

een 19-eeuws fort omringd door enkele van
de mooiste stranden van Florida.

stranden, mangroven, binnenmeren en
oerbossen. Bovendien is er één weg die je ooit
in je leven moet hebben gereden: de Key West
Overseas Highway. Deze snelweg op palen gaat
dwars door zee en verbindt een serie tropische
eilandjes, de Florida Keys. Zodat u vanuit uw
autoraam een panoramisch uitzicht heeft op
de azuurgroene wateren en koraalriffen van
Caribbean. Aan het eind van deze snelwegover- zee ligt het vakantiestadje Key West.
Leuk weetje: daar bevindt u zich hemelsbreed
op minder dan 150 kilometer van Cuba. Florida
is grotendeels vlak, dus de wegen zijn recht en
makkelijk te rijden. Doorgaans is het alleen druk
in en rond de steden. Op sommige plaatsen
moet tol worden betaald. Voor deze route moet
je het minimaal twee weken uittrekken, langer
is nog beter!

DE ROUTE (1800 KM)
	Startpunt van de route is Miami International
Airport, of waar dan ook in Miami. Rijd vanaf
daar naar de plaats Flamingo in Everglades
National Park over weg 9336.

	Volg de oostkust in zuidelijke richting. Neem
niet Interstate 95, maar de prachtige State
Road A1A, een weg die vaak aan beide kanten
door zee wordt omsloten. Aanbevolen stop:
Hobe Sound Wildlife Refuge, waar zeeschildpadden ‘s zomers hun eieren leggen.
	Na de plaats Stuart blijft u de A1A volgen en
wordt het weer drukker, u passeert populaire
badplaatsen als Palm Beach, Boca Raton en
Lake Worth van de ‘Gold Coast.’ Via Fort
Lauderdale belandt u in Miami.
	Via Miami neemt u snelweg 1 naar Key Largo
in het uiterste zuiden van Florida. Daar vindt
u Pennekamp Coral Reef State Park. Neem
vanaf Key Largo vervolgens de Overseas
Highway 1 naar Key West.
	Key West is een prima plek om een paar
dagen te blijven hangen, om te genieten van
het Caribische levensritme. Ook een goede
locatie voor ontspanning aan het einde van
de reis: vanuit Key West rijdt u in minder dan
5 uur terug naar Miami International Airport.

GAAN DOEN
	M IAMI
Hippe bars en restaurants, uitgebreide
shoppingmogelijkheden, de bruisende wijk
Little Havana, verbluffend mooie art decoarchitectuur en natuurlijk het befaamde South
Beach. Een paar dagen Miami is een must.
	N ATIONAL PARK EVERGLADES
De kreken en mangrovebossen van de
Everglades zijn bekend en berucht om hun

	Rijd vanaf Flamingo over dezelfde weg terug
naar de U.S. Route 41, het rustiger alternatief
voor de Interstate 75. Volgende stop:
Everglades City, voor nog meer krokodillen
en mangrovenbossen.
	Verder in noordelijke richting over de U.S.
Route 41. Volg de kust en maak stops bij de
strandparadijzen Sanibel en Captiva Island
en leuke stadjes als Naples en Sarasota.
	Verruil de 41 voor de Interstate 275, om de
brug over Tampa Bay naar St. Petersburg te
nemen. Vanaf daar naar Fort De Soto Park,

Key West
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	J OHN PENNEKAMP CORAL REEF STATE
PARK
Bij Key Largo ligt het enige koraalrif van het
vasteland van de VS: John Pennekamp Coral
Reef State Park. Met dank aan alle kleurige
koralen en vissen een schitterende plek voor
duik- en snorkelexcursies.
	K EY WEST HIGHWAY
Dit is ‘s werelds vreemdste snelweg: een
highway op poten over zee. Aan het eind ligt
Key West, een vakantiestadje met houten
koloniale huizen en relaxte Caribische sfeer.
Omringd door koraalriffen die zwermen van het
leven.
	E N NATUURLIJK... NAAR HET STRAND
U kunt de rit regelmatig onderbreken voor een
duik in zee, want zowel aan Florida’s oost- als
westkust liggen geweldige stranden. Enkele
aanraders: de stranden van Sanibel, Captiva,
Fort De Soto, Bahia Honda in The Keys, de Gold
Coast en natuurlijk Miami’s South Beach.
John Pennecamp Coral Reef
meterslange alligators, krokodillen dus.
Wandel er over een van de vele paden,
maak een tochtje per airboat of - nog veel
avontuurlijker - per kajak.
	SANIBEL EN CAPTIVA ISLAND
Dit groene eilandduo voor de westkust staat
garant voor een paar dagen ongehaast
strandplezier: zwemmen, wandelen en het
aldaar populaire tijdverdrijf ‘shelling’: zoeken
naar prachtig gevormde en gekleurde schelpen.
	C À D’ZAN
Ja, Florida biedt ook cultuur. Nabij de stad
Sarasota ligt bijvoorbeeld Cà D’zan, het ‘paleis’
van de schatrijke circusmagnaat John Ringling.
Zijn rijk versierde villa (inclusief uitgebreide
kunstcollectie) is tegenwoordig een museum.
	D ISNEYWORLD
Pretpark der pretparken: het in 1971 geopende
Disneyworld is een van de meest geavanceerde
pretparken op aarde. Vol spectaculaire
attracties als Pirates of the Caribbean, The
Haunted Mansion en Space Mountain, maar u
vindt er ook twee zwemparadijzen.
	O RLANDO
De stad van Disneyworld is sowieso dé stad van
vermaak. Een stad vol pretparken (u vindt er
ook nog Universal en Seaworld), luxe hotels,
gigantische shopping malls, outletstores en
show restaurants. Vervelen onmogelijk.
	C APE CANAVERAL
De goedkoopste manier om naar de ruimte te
reizen is het Kennedy Space Center: bezoek het
museum, vergaap u aan de gigantische raketten
in de Rocket Garden en bekijk de lanceer
platforms op Merritt Island. Wie écht geluk
heeft, kan een lancering meemaken.

SLAPEN IN FLORIDA
Er zijn talloze hotels en motels in Amerika,
dus het is niet moeilijk om zelf een ideale
accommodatie onderweg te vinden!
Aanbevolen overnachtingsplaatsen zijn o.m.
Miami, Orlando, Key West en Sarasota.

LINKS
www.visitflorida.com
http://www.fla-keys.com
http://disneyworld.disney.go.com
www.seeamerica.nl
www.kennedyspacecenter.com
https://esta.cbp.dhs.gov
(voor uw sinds januari 2009 verplichte
reistoestemming voor de VS)

Cape Canaveral

