
ZDA, Florida, za družine

Program po dnevih

A. Florida, opisni program

11 dni

Trasa poti: Miami-Marathon-Key West-narodni park Everglades-Naples-Cape
Canevral-Orlando-Miami

Priletimo v Miami, kjer se sprehodimo po Ocean drive, obiščemo Little Havano, gremo v
Seaquarium in se skopamo na Miami beach, zvečer pa se izgubimo v soju neonskih luči
Miamija.

Pot nadaljujemo po eni najlepših obalnih cest na svetu, ki nas na več kot 150 kilometrih popelje,
čez številne otočke in mostove do najjužnejše točke kontinentalnih ZDA Key Westa, kjer
obiščemo Hemingwayevo domovanje, se skopamo na prelepi peščeni plaži in se izgubimo v
vrvežu mesta.

Od tu se vračamo nazaj proti narodnemu parku Everglades, kjer se podamo na adrenalinsko
vožnjo z zračnim čolnom in se spoznamo z vsemi bolj ali manj prijaznimi prebivalci živalskega
kralještva tega narodnega parka.

Zadnji del poti pa je namenjen Orlandu, kjer obiščemo Nasin vesoljski center v Cape
Canevralu in njegovim zabaviščnim parkom Disney worlda, Sea worlda, Universal studios... ter
shoppingu in zabavi.

Nočitve: spimo v motelih brez lokalne kategorizacije

Prevozi: vozimo se z najetimi avtomobili, ki jih vozimo sami

Program priporočamo družinam, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Florida, program po dnevih

11 dni

1. dan: let v Miami, nočitev
2. dan: ogled mesta Ocean drive, Little Havanna, obisk Seaquariuma, večerni sprehod po
Miamiju v soju neonskih luči, nočitev
3. dan: dopoldne kopanje na Miami beach, popoldne vožnja po eni najlepših ameriških
panoramskih cest, po nešteto otočkih in mostovih, nočitev na Marathonu.
4. dan: vožnja do Key Westa, ogled Hemingwayevega domovanj, najjužnejše točke celinskega
dela ZDA, plaža ter prosto popoldne, večerni povratek in nočitev na Marathon
5. dan: povratek nazaj proti kontinentalnemu delu, proti narodnemu parku Everglades, vožnja z
zračnim čolnom, ter srečanje s krokodili, kačami in ostalimi prebivalci Evergladesov, nočitev v
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Naplesu
6. dan: vožnja mimo Fort Myersa, Sarasote in Tampe do Orlanda, največjega centra zabave in
sanj na svetu, nočitev
7. dan: obisk enega izmed mnogih zabaviščnih parkov Disney worlda, Sea worlda, Universal
studios... nočitev
8 dan: zabaviščni parki, shopping, prosto v Orlandu (možnost ogleda NBA tekme), nočitev
9. dan: obisk NASA vesoljskega centra v Cape Canaveralu, vožnja nazaj proti Miamiju, nočitev
na poti.
10. dan: let proti domovini
11. dan: povratek domov
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