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Florida Keys og Key West

F

lorida Keys er et populært
reisemål for nordmenn
som drar på ferie til
Florida. Den magiske naturen,
de vakre strendene, det fine været og den avslappende
atmosfæren gjør at man ikke har lyst å dra hjem igjen.
Stacey Mitchell, salgsdirektør, forteller oss om de ulike
tingene man kan gjøre og oppleve her.

(kom som du er). I motsetning til andre steder i Florida, så er
det ikke bestandig nødvendig å ha bil for å komme deg rundt.
På Key West kan du for eksempel la bilen stå igjen ved hotellet
og gå eller sykle på tvers av denne «øy-byen». For de mer
eventyrlystne er det mulig å sykle over de 42 bruene fra Miami
til Key West.»

Mye mer enn Key West
«Ta deg tiden til å oppdage alle øyene. Ikke kjør direkte fra

Opplevelser på vannet

Miami til Key West, men sørg for at du stopper og bestiller en

«På Florida Keys dreier alt seg om vann. Du kan oppleve

overnatting på Upper Keys underveis. Bruk Key Largo som

mange ulike ting, både på og under vannet. Videre finnes det en

base for å oppdage Everglades og ta en snorkeltur i John

«førstegangserfaring» for alle her. Seil på åpent hav og se ville

Pennekamp State Park. De fleste hoteller ligger ved vannet og

delfiner leke sammen på nært hold, snorkel blant havskilpadder

tilbyr et flott utvalg av ulike vannsporter og øko-turer.

og opplev den uforglemmelige solnedgangen. Kos deg med en
cocktail mens du dingler føttene i Det karibiske hav og lei en

De andre øyene har derimot også mye å by på. Besøk for

«backcountry»-guide som tar deg gjennom mangrove tunneler

eksempel skilpaddesykehuset i Marathon eller et delfinsenter.

og lar deg oppleve dette magiske stedet som er hjemmet til den

Dra til Robbie’s Marina på Islamorada og la tarpon spise fra

store hvite hegren, djevelrokker og Key Deer (hjort).»

hånden din. Vi anbefaler også et besøk til strendene i State
Parks. For et lite gebyr kan du besøke unike steder, hvor du kan

«Come as you are»

ha en piknik og snorkle. Sørg også for at du prøver ut noen av

«Nyt og lev i nået under ditt opphold på øyene. Har du lyst å

de små restaurantene; maten er alltid ferskt og fisken er fanget

svømme under fullmåne, drikke en øl til frokost eller gå rundt i

lokalt. Prøv også ut kajakk eller padlebrett etter solnedgang.

bare t-skjorte, badebukse og slippers? Dette er ikke noe problem!

Dette er kjempe fascinerende, fordi du da får sett sjødyrene

Selv i de mest eksklusive restauranter finnes det ingen kles-

som kun er aktive etter solnedgang, akkurat som en del av

kode her. På Florida Keys gjelder følgende: «come as you are»

lokalbefolkningen.»
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introduksjon

Opplev de paradisiske øyene

K

jør sørover fra Miami og kom fram til et Amerika som ser
totalt annerledes ut. Her finner du Florida Keys som en
elegant perlekjede i det turkisfargede vannet til
Atlanterhavet og Mexico-gulfen. En avslappet atmosfære med en
karibisk vri, hvite strender, fargerike korallrev, koselige barer og
fint vær året rundt ... hva mer kunne du ønsket deg?

Sola skinner bestandig
Det er ikke noe problem å feriere året rundt på Florida Keys. Arkipelet
befinner seg i et subtropisk klima, der sola skinner bestandig og været er godt
og varmt. Gjennomsnittstemperaturen ligger over 25 grader på dagtid, men
takket være den konstante og kjølige havbrisen, så kjennes varmen behagelig
ut. Fra juni til oktober finner du mest nedbør her. I denne perioden kan du
oppleve korte regnbyger, men som regel kommer sola fort fram igjen.

Øyene som tilhører Florida Keys er bundet sammen ved hjelp av den
panoramiske bilveien, Overseas Highway. Turen over de 42 bruene

Aktiviteter og avslapping

omgitt av det krystallklare vannet gjør den lange flyturen til Florida

Det eneste levende korallrevet i Nord-Amerika, gresslettene i Everglades,

absolutt verdt det. Dette er én av verdens mest naturskjønne bilveier og

mangrover og tropiske trær, perlehvite strender og turkisfarget vann,

den eneste All-American Road (mest spesielle veier i USA) i den

idylliske øyer, ville delfiner, havskilpadder, piggrokker, fargerike fisker

såkalte delstaten Sunshine State (solskinnsstaten).

og vakre sjøfugler ... På og rundt Florida Keys finner du vakker natur,
og det mangfoldige tilbudet på aktiviteter gjør at det bestandig er gøy å

Beliggenhet

dra på oppdagelsesferd her. Opplev naturen fra en kano, mens du

Florida Keys ligger rett sør for Miami, på sørspissen av Florida.

brettpadler, på sykkelen, under vann eller fra luften.

Arkipelet består av mer enn 300 store og små øyer og grenser til
Atlanterhavet i øst og Florida Bay og Mexico-gulfen i vest.

Men det er heller ikke noe i veien for om du rett og slett ikke ønsker å
gjøre annet enn å slappe av på en hvit strand! Heldigvis er innbyggerne

Det tar kun én time å kjøre fra Miami International Airport til Key

veldig avslappet her. Du kan velge fra et rikelig utvalg av overnattings-

Largo, den nordligste øya, og via den mer enn 200 kilometer lange

steder, barer og restauranter i de avslappende tettstedene. Du kan også

Overseas Highway kommer du først til Islamorada, deretter Marathon,

oppleve ulike kunst- og kulturaktiviteter. Det er ikke uten grunn at denne

Big Pine og Lower Keys og til slutt Key West. Key West er USAs

delen av verden har vært en inspirasjonskilde for malere, forfattere og

sørligste punkt og ligger kun 150 kilometer fra Cuba.

kunstnere i mange år.
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Fort Jefferson

regionen

Backcountry
«Backwaters» til Key Largo er helt unik, fordi ferskvannet fra
Everglades møter saltvannet fra Florida Bay her. Den beste måten å
oppdage flora og faunaen på er å ta en båttur, og for de mer energiske
finnes det både kajakk- og padlebrett-turer. De eventyrlystne kan også
velge en flerdagers padletur med Backcountry Cowboys, der du sover i
telt på øde strender og stylter over vannet.
Det grunne vannet gjør at backcountry er et perfekt sted for de som
ønsker å lære å kite. De med litt mer erfaring kan bestille en backcountrysafari og surfe over sjøgresset for å se litt mer av dette fantastiske
naturområdet. Backwaters er også et ypperlig sted for de som ønsker
en avslappende og rolig fisketur. Liker du litt mer spenning, så finnes
det muligheter for dypvannsfisking. En flott opplevelse for hele familien
og de som ikke har erfaring med fisking er en båttur på Sailors Choice
Party Boat (MM 100 Oceanside). Og etter turen kan du få fangsten din
tilberedt i en restaurant.

Pennekamp State Park

Fugler og sjødyr
På Florida Keys gjøres alt for å beskytte flora og fauna. Besøk Florida
Keys Wild Bird Center i Key Largo (MM 93.6 Bayside), et sted for

Key Largo

P

å kun én timers kjøretur fra Miami Airport ligger Key Largo,
det nordligste og lengste øya i Florida Keys. Key Largo er
kjent som «verdens dykkehovedstad», men er også et flott
sted for å kite, fiske eller seile ... og ikke glem å utforske
«backcountry»-delen på øya.

skadde og syke fugler (her finner du bl.a. hauker, fiskeørn, spoonbills
og hegrer). Marine Mammal Conservancy (MM 102.1 Bayside) har
inngått samarbeid med flere hoteller i Key Largo for å sette opp frivillighetsprosjekter som tar vare på delfiner og hvaler.
Pennekamp går nesten 5 kilometer ut i Atlanterhavet og er ca. 40

Delfiner

kilometer lang. Det er ikke bare de mer erfarne dykkere og snorklere

På Key Largo er det også mulig å komme i kontakt med delfiner. Du

som kan nyte et opphold her. Det grunne revet gjør at dette stedet er

kan svømme og snorkle med disse vennlige dyrene rundt Dolphin Cove

godt egnet for barn og voksne som ønsker å ta dykkebrevet. I tillegg

(MM 100 Bayside). Dolphins Plus (MM 99.5 Oceanside) er et annet

til de ulike snorkel- og dykke-ekskursjonene, kan du også ta en tur på

alternativ; her kan du møte på både delfiner og sjøløver.

en glassbåt. Dra på kajakktur eller lei en båt for å seile over det klare,
Key Largo ligger inneklemt mellom Everglades National Park og det

blåe vannet.

Caribbean Club
Florida Keys har i flere tiår vært en kilde til inspirasjon for både kunst-

eneste levende korallrevet i Nord-Amerika. Key Largo, men også
Islamorada er en utmerket base for å besøke Everglades. De fleste

Besøkende kan også gå tur på en av tur-stiene gjennom den tropiske

nere og filmskapere. Den mest kjente filmen er uten tvil «Key Largo»

overnattingsstedene befinner seg ved vannet og tilbyr båt- og kanoturer

skogen, ha piknik på stranden eller ta seg en liten frisk dukkert. Parkens

fra 1947 (som øya er blitt oppkalt etter) med Humphrey Bogart og

til dette vakre naturområdet som er full av sjøfugler og alligatorer.

besøkssenter har et saltvannsakvarium og et filmteater som viser

Lauren Bacall i hovedrollene. Den ble delvis tatt opp i Caribbean Club,

Likevel er Key Largo mest kjent for dets rike undersjøiske liv.

lærerikt innhold.

hvor du kan gå tilbake i tiden til svart-hvitfilmer. Ta en cocktail eller en

Mile Marker (MM) 102.5 Oceanside.

kald øl under solnedgangen her. Fra klubben kan du også ta et solned-

John Pennekamp Coral Reef State Park

gangscruise (fredag og lørdag) på en gammel elvebåt med skovlhjul.

John Pennekamp Coral Reef State Park er Amerikas eldste undervanns-

Spiegel Grove

naturreservat. Reservatet utgjør en del av Floridas Marine National

Utenfor kysten av Key Largo finnes flere skipsvrak, et paradis for

Sanctuary, et enormt område bestående av korallrev, sjøgress og man-

erfarne dykkere. Det amerikanske marineskipet, Spiegel Grove, er et

The African Queen

groveskog i farvannet til Florida Bay, Mexico-gulfen og Atlanterhavet.

av de mest populære dykkestedene. Dette er et av de største skipene

Lyst på enda flere slike opplevelser. Kom da ombord på «The African

MM 104 Bayside.

som noensinne har blitt senket for å skape et kunstig rev. På begyn-

Queen». Denne gamle dampbåten som fortsatt tar seg noen turer på

Takket være 600 fiskearter og 55 korallarter regnes det levende kor-

nelsen av «shipwreck trail», hvor man finner mange krigsskip på

kanalene, spilte en rolle i filmen fra 1951 med Bogart og Katharine

allrevet i Key Largo blant de beste dykkestedene i verden. Statue av

havbunnen, ligger det berømte skipsvraket, Spiegel Grove, på nesten

Hepburn i hovedrollene.

Jesus som befinner seg på havbunnen er også en kjent severdighet.

40 meter dypt.

MM 100 Oceanside.
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regionen

Islamorada

I

slamorada, «verdens fiskehovedstad», er et eldorado for
sportsfiskere og mange fiskerekorder har blitt satt her. Denne
øya er også blitt et populært sted for kjendiser å kaste ut
fiskesnøret. Imidlertid er det ikke bare de som liker vannsport
og å sole seg, men også kunst- og kulturelskere som blir godt
ivaretatt på Islamorada.

Gulfstrømmene gjør at man kan finne ulike fiskearter på bestemte årstider,

Fore tarpon

som for eksempel tunfisk og mahi-mahi (gullmakrell). Det finnes nok

Du kan fore tarpon fra hånden på ulike steder. Vi anbefaler Robbie’s

av dyktige kapteiner som tar deg med ut på havet, men det er også mu-

Marina, hvor du kan kjøpe en bøte med fisk. «Silver kings» oppholder

lig å fiske fra land.

Cheeca’s Pier

seg rundt havna og hopper regelmessig høyt opp av vannet for å stjele
mat fra hånden din. Vanligvis under strengt oppsyn av pelikaner som hå-

For de som ønsker å oppleve et spesielt fiskeeventyr, så er Islamorada et

per å få med seg en liten smakebit. Fra Robbie’s Marina tilbys det også

ideelt utgangspunkt. På slutten av dagen kan du ta fangsten med til en

kajakk- og padlebrett-turer. MM 77.5 Bayside.

«Village of Islands» ligger mellom Everglades, korallrevene i Florida

av de lokale restaurantene der de tilbereder fisken på en fantastisk måte

Keys National Marine Sanctuary og det dypblåe vannet til Florida.

for deg.

History of Diving Museum

Islamorada består av seks store øyer: Plantation Key, Windley Key, Upper

Fra Islamorada tilbys mange snorkle- og dykke-ekskursjoner til Florida

Matecumbe, Lower Matecumbe, Lignumvitae og Indian Key, i tillegg

Theater of the Sea

Keys National Marine Sanctuary, hvor du kan også kan finne skipsvrak

til et antall mindre store øyer. Svømme med delfiner, sjøløver og rokker,

Theater of the Sea anbefales for familier med barn. I denne parken kan

utenfor kysten, slik som for eksempel den 27 meter lange «Eagle». Har

fore tarpon fra hånden, fiske etter marlin, ha en piknik på vakre strender,

du oppleve delfin-, sjøløve- og papegøyeshow, få en guidet omvisning

du lyst å finne ut hvordan man dykket og en våtdrakt så ut før i tiden?

snorkle, dykke, brettpadle, kite og kajakk, utforske historie eller beundre

rundt utstillingen som handler om livet under vann i denne regionen og

Da anbefaler vi at du tar deg en tur til History of Diving Museum.

kunst ... mulighetene er svært mangfoldige på Islamorada.

ta en tur på en glassbåt.

MM 83 Bayside.

Fisking

Du har også tilgang til den vakre stranden i lagunen, der du kan sole og

Windley Key

På Islamorada har du to fiskeområder i ett, noe som gjør dette til et unikt

bade. Her finner du også en grillrestaurant og suvenir-butikk. Vi anbefaler

Lyst å beundre koraller og fossiler uten å bli våt? Dette er mulig i Windley

sted for sportsfiskere. Om morgenen kan du prøve å fange en marlin i

sterkt de interaktive aktivitetene med delfiner, sjøløver og rokker (dette

Key Fossil Reef Geological State Park. Her kan du også se det gamle

det dype vannet i Atlanterhavet, og om ettermiddagen kan du jakte på

er ikke inkludert i billettprisen) på Theater of the Sea .

steinbruddet som ble gravet opp av jernbanearbeiderne til Henry Flagler

gjedde, tarpon og uer i det grunne vannet i Florida Bay.

MM 84.5 Oceanside.

mens de bygget anlegget til dagens jernbaneverk, Overseas Railroad.

Indian Key
Indian Key ligger i Atlanterhavet og kan kun nås med båt eller kajakk
(20 minutters padletur). Tre i fotsporene til indianerne og let etter
minner fra fortiden. Du får høre historiene fra gamle dager da Indian
Key fungerte som en lagringsplass for verdisaker fra skip som kjørte seg
fast på korallene utenfor kysten. På den tiden ble det drevet mye handel
her. Du kan gå tur på øya, samt se på fugler, snorkle, dykke eller slappe
av på stranden.

Strender og parker
Islamorada har en rekke vakre strender. Like ved Anne’s Beach (MM 80
Anne’s Beach

Oceanside) finner du en tursti, og stranden er perfekt for en piknik.
Founder’s Park & Beach (MM 86.5 Bayside) er et flott alternativ. Denne
grunne lagunen er et ideelt sted for småbarn å bade og plaske i vannet.
Long Key State Park er et herlig sted å slappe av eller gå tur i den tropiske
naturen.

Morada Way Arts og Cultural District
Naturen på øyene har en inspirerende effekt på kunstnere, og derfor
finnes det mye kunst på Islamorada. Det er også verdt å besøke et antall
gallerier i kunstdistriktet, som for eksempel Redbone Gallery. En spesiell
opplevelse er Art Walk festivalen, der kunstnere demonstrerer sine verk.
Denne finner sted hver tredje torsdag i måneden.
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regionen

Pigeon Key

Marathon

M

arathon fligger midt i hjertet på Florida Keys og er kjent
for den legendariske Seven Mile Bridge. Ta også en titt
på de vakre fuglene på Marathon, besøk Turtle Hospital
og møt vennlige delfiner og sjøløver på Dolphin Research Center.

Seven Mile Bridge

Turtle Hospital

plakater kan du blant annet besøke Marathon Wild Bird Center og

Seven Mile Bridge er en av de mest imponerende delene av Overseas

Turtle Hospital i Marathon er det eneste erkjente havskilpaddesykehuset

Museum of Natural History, der du kan få lære mer om havskilpadder

Highway, og er en av de lengste bruene i verden. Parallelt med denne

i verden. Syke, skadde eller skilpadder som har gått seg bort blir tatt

og hvordan indianerne levde. De har også et barnebasseng og et piratskip

bruen ligger den gamle bruen, Old Seven Mile Bridge, som ble bygget på

godt vare på her, og dersom mulig løslatt i vannet igjen. Du kan bli

som barna kan leke i. MM 50.5 Bayside.

begynnelsen av 19-hundretallet som underdel av det gamle jernbaneverket,

med en lærerik omvisning der du på slutten får muligheten til å fore en

Marathon, den seksten kilometer lange øya består blant annet av: Boot

Overseas Railway, et mesterverk av Henry Flagler. Det ble jobbet dag og

skilpadde. MM 48.5 Bayside.

Key, Knights Key, Vaca Key, Deer Key, Long Point Key, Grassy Key

natt i fire år for å fullføre byggingen av bruen og øya har fått sitt navn

og Duck Key. Her kan du fortsatt få oppleve den nostalgiske atmosfæren

etter at en av arbeiderne sa: “This is getting to be a real marathon” (dette

Sombrero Beach

og sjøløver, og få muligheten til å svømme sammen med dem. Og den

til det gamle Florida Keys og spise deilig mat i de koselige restaurantene

begynner å ligne på en ordentlig maraton). En stor del av Overseas

Sombrero Beach (MM 50 Oceanside) er en godt vedlikeholdt strand

44 år gamle datteren til Flipper svømmer fortsatt rundt her! Dolphin

ved vannet. Marathon har en rik sjøfartshistorie og i Boot Key Harbor

Railway ble ødelagt av en orkan i 1935, men den gamle brua er fortsatt i

med tur-stier og rasteplasser, hvor du kan ta deg en rolig svømmetur i

Connection (MM 61 Oceanside) er et annet sted, hvor du kan komme i

kan du se mange gamle fiskebåter.

stor grad intakt den dag i dag. Pigeon Key var basen for de 400 arbeiderne

vannet. Noen få kilometer utenfor kysten ligger Sombrero Reef som

kontakt med delfiner.

som bodde her under byggingen. I museet fortelles historien om byg-

utgjør en del av det beskyttede levende korallrevet på Florida Keys.

Dolphin Research Center
I Dolphin Research Center (MM 59 Bayside) kan du lære alt om delfiner

Island Fish Company

Dette stedet har også en flyplass der helikoptre og småfly kan lande, og

gingen av den gamle Seven Mile Bridge ved hjelp av bilder, lyder og

en 18-hulls golfbane. De vakre omgivelsene er ideelle for aktiviteter

gjenstander. Lyst å se på brua fra luften? Gå da ombord et gammeldags

Crane Point

slik som: dykking, snorkling, kiting, brettpadling, gåturer eller fisking.

dobbeltdekker-fly fra andre verdenskrig med Overseas Aero Tours.

Et annet flott sted er Crane Point Museum, Nature Center & Historic

sola bestandig skinner her. Hos Island Fish Company (MM 54 Bayside)

Marathon anbefales sterkt for familier med barn.

Som regel vil du også kunne se haier, rokker og delfiner under en flytur

Site. I denne oasen full av tropiske trær og naturstier med lærerike

kan du både nyte solnedgangen og fersk fisk.
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regionen

Blue Hole
I nærheten av besøkssenteret til National Key Deer Refuge ligger Blue
Hole, en tidligere gruve der stein ble utvunnet for byggingen av Overseas
Railway. I dag er gruva fylt med vann og kan du se alligatorer og mange
vannfugler. Blue Hole befinner seg på Key Deer Boulevard.
MM 30 Bayside.

Great White Heron National Refuge
Great White Heron National Refuge er et annet vakkert naturområde.
Dette naturreservatet, som strekker seg over flere øyer og vassdrag, er
hjemmet til de store hvite hegrer. Denne vakre hvite fuglen er den største
vadefuglen i Nord-Amerika og kan kun observeres på Florida Keys og
i den sørlige delen av Florida. Flere organisasjoner tilbyr kajakk-, kanoog båtturer langs de grunne farvann.

Skipsvrak

Bahia Honda State Park

Det er ikke bare de fargerike koraller og tropiske fisker i Looe Key
National Marine Sanctuary som tiltrekker seg oppmerksomheten til

Big Pine og Lower Keys

dykkerne. Utenfor kysten til Big Pine og Lower Keys ligger også flere

F

kunstig rev. Andre kjente skipsvrak er Papa Joe og Fagler’s Barge.

ør du kommer til det yrende Key West, kan du først nyte litt
fred og ro på Big Pine og Lower Keys. Denne delen av
øykjeden er kjent for sine hvite strender, mangroveskoger
og sjeldne Key Deer (hjort). Et ideelt sted å dra på oppdagelsestur
i kajakk eller på et padlebrett.

unike skipsvrak. Mest kjent er Adolphus Busch Sr., en fraktebåt på
nesten 65 meter som ligger ca. 11 kilometer sørvest for Big Pine Key.
Dette skipet som har ligget på havbunnen siden 1998 fungerer som et

klart kan du se fisk, rokker og skilpadder. I dag er den gamle brua bilfri,
og du kan sykle, gå eller fiske på den. Bahia Park er et populært sted for

Perky’s Bat Tower

å ha en piknik, slappe av på stranden og nyte romantiske solnedganger.

På Sugarloaf Key kan du se hvordan de første forsøkene på å kontrollere
myggpopulasjonen på øyene ble utført på begynnelsen av det tjuende

Dette er et ypperlig sted for kajakk, brettpadling, snorkling og dykking;

Key Deer

århundre. Richter Perky, en hotelleier i Lower Keys som irriterte seg fælt

vi anbefaler at du bestiller en tur til det vakre korallrevet i Looe Key

over myggene ovenfor gjestene sine, bygget et tårn for flaggermus i 1929.

Big Pine Key og Lower Keys regionen begynner ved Seven Mile Bridge

National Marine Sanctuary. Det finnes også mer enn nok av camping-

Ideen var at den skulle tiltrekke seg flaggermus som så ville spise opp alle

i Little Duck Key (MM 40) og fortsetter helt ut til Stock Island (MM 5)

plasser og friluftsområder i State Park.

myggene. Planen mislyktes. Likevel ble Perky’s Bat Tower listet ned på na-

i vest. Fordi folk har engasjert seg i øko-turisme og bevaring av de

MM 37 Oceanside.

sjonalregisteret for historiske steder (National Register of Historic Places).

unike naturskatter, kalles dette området Natural Keys. Her finner du to

MM 17 Bayside.

nasjonale naturreservater, et nasjonalt undervannsreservat og en State

Key Deer Refuge

Park, og øyene er omgitt av tropisk flora og fauna. Dette omfattende

National Key Deer Refuge er et stort område med furuskog, tropiske

Små øyer

området egner seg til mange ulike aktiviteter: snorkling, dykking, fisking,

løvtrær (hammocks), mangrover og myrer. Her finner du mer enn 20

De små øyene på Lower Keys er også verdt et besøk, slik som:

kajakk, brettpadling, kiting, gåturer og sykling.

sjeldne plante- og dyrearter, hvorav fem kun forekommer her. Den mest

Summerland, Big Torch og Little Torch Key, Cudjoe Key og Big Coppitt

kjente er den lille Key hjorten, som naturområdet er oppkalt etter. Da

Key. Disse øyene er lett å nås fra Key West. Vi anbefaler også en tur til

Bahia Honda State Park

National Key Deer Refuge ble stiftet var det kun 27 hjorter igjen, nå har

den ubebodde Saddlebunch Keys som byr på mange strender, laguner

Det første naturområdet som du møter på vei til Key West er også ett av

populasjonen vokst til ca. 800.

og mangrover (uforglemmelig ved solnedgang). I nærheten av Seven
Mile Bridge ligger Duck Key og Ohio Key, hvor du kan stoppe og ha en

de vakreste. Bahia Honda State Park kan skryte av vakre strender som
regelmessig blir kåret til de beste strender. Du finner også en del av den

Den beste tiden å observere Key hjortene på er rundt soloppgang og sol-

piknik. Besøk også No Name Key og ta en tur på No Name Pub for en

gamle Bahia Honda bruen som en gang utgjorde en del av Overseas

nedgang. Det beste utgangspunktet er besøkssenteret (MM 30 Bayside),

kald drink og velsmakende pizza. Etter en lang dag på vannet anbefales

Railway. Fra bruen kan du få en flott utsikt over øya, og når vannet er

hvor du finner flere observasjonsplattformer, og gå- og sykkelstier.

det også å ta en tur innom Looe Key Tiki Bar.
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regionen

Key West

K

ey West med sine fargerike hus, barer, restauranter, gallerier
og strender, er det mest levende øya på Florida Keys. Opplev
solnedgangen på Mallory Square, besøk hjemmet til
Hemingway, prøvesmak den deilige Key lime paien, se ville delfiner
og ta en båttur til Dry Tortugas National Park.

utforske Key West på sykkel. Lloyd’s Tropical Bike Tours introduserer

Mallory Square og natteliv

deg til skjulte tropiske hager og parker, hvor du kan lukte på eksotiske

Mallory Square er stedet for å feire solnedgangen. Gateartistene på dette

blomster og smake lokale frukter. Foretrekker du å bli tatt rundt på sykkel,

torget setter nattelivet i gang hver eneste dag. Kos deg med en cocktail,

ta da en såkalt pedi cab ride (sykkeldrosje).

nyt solnedgangen og ta deretter turen til de nærliggende gatene. Duval
Street er stedet å være på kveldstid, og i løpet av en «Duval Crawl»

Southernmost

(pub-tur) blir du kjent med de beste kafeene mens du koser deg med en

Key West er ikke bare den siste øya på Florida Keys, men også det

Key West ligger nærmere Cuba (150 km) enn Miami (200 km), og

kald margarita, en god vin eller nytappet øl. Utvalget av restauranter er

sørligste punktet av fastlandet til USA. Her finner du en herlig avslappet

Southernmost Point som består av en fargerik steinbøye er antageligvis

også stort. Prøv ut sjømaten hos Conch Republic Seafood Company,

atmosfære med koselige barer og «øy-byen» er også et veldig «arty»

den mest populære bakgrunnen for å ta et bilde. Southernmost House

kubansk mat hos El Meson de Pepe, spis hos Blue Heaven med kyllinger

sted, hvor mange kunstnere og forfattere bor; i Gallery on Greene kan

er også verdt et besøk. Dette sjarmerende huset fra 1896 (Duval Street)

spradene rundt mens du spiser, eller kos deg med en dessert hos Better

du for eksempel se verket til dusinvis av kunstnere fra fjern og nær.

er nå et hotell.

Than Sex (restaurant som kun serverer desserter). Sørg også for at du ikke

Key West kan imidlertid også by på vakre veier med palmer langs kanten,

Fort Jefferson

forlater Florida Keys uten et lite stykke av den berømte Key lime paien.

tropiske blomster og fargerike viktorianske hus. Her kan du oppleve

Hemingway Home

sjarmen fra det gamle Keys på 18- hundretallet, men samtidig ha tilgang

Ernest Hemingway er uten tvil den mest berømte innbyggeren som har

Strender

til alle de fasilitetene du kan tenke deg. Key West erklærte seg uavhengig

bodd på Key West. Du kan besøke huset og skrivestudioet hans i

Key West er omgitt av vakre strender, slik som Higgs Beach, Smather’s

tidlig på 1980-tallet og du vil fortsatt kunne møte på uttrykket «Conch

Whitehead Street 907. Museet gir et innblikk i livet til Hemingway og

Beach, South Beach og stranden ved Fort Zachary Taylor fra 18-hundre-

Republic» på gatene.

amerikansk litteraturhistorie.

tallet. Utenfor kysten finner du nok av vakre øyer med hvite sandstrender.

Med tog eller sykkel

Museer og fyrtårn

Dry Tortugas National Park

I sentrum av Key West finner du innflytelser fra land som Cuba (bl.a.

I tillegg til Hemingway Home, kan man finne et stort utvalg av museer

Dry Tortugas National Park ligger ca. 100 km vest for Key West og

sigarbutikker) og Bahamas (historiske Bahamas Village). Med Old

her. Vi anbefaler blant annet et besøk til Truman Little White House

består av flere vakre øyer, koraller og sandbanker. Du kan kun komme

Town Trolley kan du se mange av høydepunktene i løpet av kort tid.

(tidligere resident til den forrige presidenten), Mel Fisher Maritime

dit via båt eller sjøfly. Fergene går kl. 08.00 om morgenen og kommer

Toget har 12 holdeplasser og konduktørene har hver sine egne anekdoter

Museum og Custom House Museum. Klatter også opp Key West

tilbake til havna i Key West rundt kl. 17.00. Underveis vil du kunne få

å fortelle deg (gratis til og med 12 år). Et alternativ er Conch Tour

Lighthouse, et fyrtårn fra 18-hundretallet som er blitt omgjort til et

øye på de mest paradisiske øyene og være omgitt av klart turkisfarget

Train. På grunn av den kompakte utformingen av øya er det også flott å

museum.

vann og vakre fugler, havskilpadder og delfiner. Høydepunktet er det
imponerende Fort Jefferson fra tiden under den amerikanske borgerkrigen.
Her kan du snorkle eller sole deg på en av de vakreste strendene som
du finner på Florida Keys.
Brettpadling

Padling i The Lakes
Den som ikke ønsker å dra altfor langt ut kan seile med en katamaran
til The Lakes, det grunne vannet omgitt av ubebodde øyer i bakgården
til Key West. Sett deg i en kajakk og paddel over korallene og mellom
mangrovene. Kiting og brettpadling er også mulig her. Du kan til og
med padle rundt på padlebrett og i kano etter solnedgang på Key West
(takket være LED-lys på undersiden av brettet/kanoen), noe som gjør
at du kan få oppleve helt andre dyr enn de du finner på dagtid.
Brettpadling på kveldstid er mulig hos Ibis Bay Paddle Sports.

Delfinsafari, dykketurer og solnedgangscruise
Rundt omkring Key West lever hundrevis av ville delfiner. Bli med på
delfinsafari (fra havna) og observer disse dyrene i sine naturlige omgivelser.
For dykkere er det ikke bare vakre koraller å se, men også skipsvrak,
slik som for eksempel det 160 meter lange Vandenberg-skipet (amerikansk
krigsskip). I romantisk stemning? Bestill da et solnedgangscruise.
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Sykkel fra Captain Outrageous

festivaler

Fester

Å

feste og nyte livet ... det kan dem som ingen annen på
Florida Keys. En ferie blir enda mer spesiell dersom man
oppholder seg på øya under en av de mange festivalene
eller høytidene. Her følger et lite utvalg.

Conch Republic Independence Days (april)
Key West erklærte seg uavhengig fra USA 23. april 1982 etter at
befolkningen ble underlagt strenge politikontroller når de reiste til fastUnderwater Music Festival

landet. Selv om proklamasjonen «Conch Republic» ble sett på som litt
fjollete, så hadde den en alvorlig undertone. Budskapet var å bruke
humor, varme og respekt for å vise motstand til en «government gone
mad with power» (en regjering som hadde gått litt for langt). På øyene
hersker fortsatt denne uavhengighetsfølelsen, og den beste måten å
oppleve den på er å komme under Conch Republic Independence Days på
slutten av april. I en hel uke finner du gatemarkeder, parader, dragshow
(Key West er kjent for sine «drag queen show») og du kan oppleve en
«blodig kamp» i havna på Key West.

Full moon party (månedlig)
På Morada Bay Beach Cafe i Islamorada kan du oppleve den månedlige
fullmånefesten. Under denne flotte strandfesten tennes det gledes-båler,
vises forestillinger av brasilianske capoeira-dansere, kan du oppleve
den Bahamanske Junkanoo Parade og et strandsirkus med styltegåere,
brannslukere og akrobater.

Hemingway Days Festival (juli)
Hemingway er en av de mest kjente innbyggere som har bodd på Key
West. Forfatteren hedres den tredje uken i juli hvert år i løpet av
Hemingway Days

Hemingway Days festivalen. Det holdes en fisketurnering, en skrivekonkurranse og du finner gatemarkeder. Et av høydepunktene er looka-like-konkurransen i Sloppy Joe’s Bar på Duval Street, hvor
Hemingway likte å ta seg en cocktail.

Underwater Music Festival (juli)
Den unike undervanns-musikkfestivalen holdes årlig på den andre
lørdagen i juli på Looe Key utenfor kysten til Big Pine og Lower Keys.
Lytt til vakker musikk som spilles under vann mens du snorkler eller
dykker blant de vakreste korallrev på Florida Keys.

Keys Birding & Wildlife Festival (september)
Dette årlige arrangementet finner sted i september i Curry Hammock
State Park i Marathon. Under ekskursjoner kan du spotte de unike
fuglearter på øyene, og også for barna finnes det spesielle aktiviteter.
For mer informasjon angående festivalene: www.fla-keys.com/calendarofevents
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tips

Praktisk informasjon

Topp 12 ting

I

Hvordan kommer man dit?

Pass og ESTA

Du kan fly til Miami daglig på en av de faste flyrutene eller bruke et

For innreise til USA trenger du ikke bare et gyldig pass, men du må

charterflyselskap, med eller uten mellomstopp i Europa eller USA. I

også søke om tillatelse for å kunne reise til landet. Dette kan du gjøre

tillegg har Key West en regional flyplass med direktefly fra Miami.

ved å fylle inn ESTA-skjemaet (Electronic System for Travel

1. Snorkle eller dykke i John Pennekamp Coral Reef State Park (Key

Marathon har en liten flyplass for privatfly og charter. Key West

Authorization) på: esta.cbp.dhs.gov (minst 72 timer før avreise). Du er

Largo), en av de mest fascinerende dykkesteder i verden.

Express ferjene går fra Fort Myers Beach og Marco Island til Key West

nødt til å oppgi et kredittkort, og så snart du har mottatt godkjennelsen

(3,5 timer).

kommer kortet ditt til å bli belastet med 10 dollar pluss 4 dollar i

denne utgivelsen av Exclusive har du blitt kjent med en rekke
ting som du kan gjøre på Florida Keys. Her følger en oversikt
over de 12 aktivitetene som vi mener at du ikke bør gå glipp av.

2.

Dra på padlebrett- eller kajakktur i «backcountry», noe man også

administrasjonsgebyr.

Fra Miami til øyene

kan gjøre etter solnedgang (takket være LED-lamper).

Det tar omtrent en time å kjøre fra Miami Airport til Key Largo (ca. 95

Tidsforskjell

Kast ut fiskesnøret i verdens fiskehovedstad, Islamorada, og la en

km), den nordligste øya på Florida Keys. Den sørligste øya, Key West,

Østkysten av USA, som Florida Keys tilhører, ligger seks timer bak

av de koselige restaurantene ved vannet tilberede fangsten din for deg.

kan nås innen tre timer fra Miami (ca 260 km). Du kjører på U.S. 1,

Norge.

3.

bedre kjent som Overseas Highway, en av de vakreste bilveiene i USA.

4.

Dra til havna i Key West for å spotte ville delfiner. Hundrevis av

Hvordan reise dit?

disse vennlige dyrene lever rundt omkring på øyene.

Valuta
I USA betaler man i dollar. $ 1 er omtrent € 0,75.

De aller fleste turistene leier bil for å komme seg til øyene, men du kan

5.

også ta buss (Greyhound Lines) eller flybuss (Key Shuttle og Florida

Key Lime Academy

Keys Express Shuttle). På vei fra Miami til Keys vil du møte på noen

Reisebyråer og turoperatører kan ikke bare ta i bruk denne Exclusive

bomveier (kun ett par dollar). De fleste leiebiler er utstyrt med en vignett

for å få informasjon og tips om Florida Keys. Du kan også oppdatere

6. Besøk det unike Turtle Hospital i Marathon. Bli med på en omvisning

slik at du slipper å stoppe for å betale når du passerer SunPass-portene.

og teste dine kunnskaper via Key Lime Academy, e-læreprogrammet

og hjelp med å fore disse fantastiske havskilpaddene.

Så snart du har kommet deg på Keys, vil du se «Mile Markers» (MM)

for Florida Keys. Gå til: www.fla-keys.com/ keylimeacademy, registrer

på veien slik at du alltid vet hvor du er.

deg gratis og begynn treningen. For mer informasjon om Florida Keys

Ta en båttur til den vakre Dry Tortugas National Parken, hvor du

finner det berømte Fort Jefferson. Ikke glem å ta med snorkelutstyret.

7. Ta en kald øl hos Caribean Club på Key Largo. Her ble filmen «Key

og Key West: www.fla-keys.nl.

På stedet

Largo» (1947) tatt opp med bl.a. Humphrey Bogart i hovedrollen.

8.

Jetpack Adventure

Det er enkelt å reise til de ulike øyene med bil og du finner parkerings-

Kjør over Seven Mile Bridge, antageligvis den mest imponerende

plasser nesten overalt. Det er lett å dra på tur fra der du oppholder deg

delen av Overseas Highway. Stopp ved Pigeon Key og hør på historien

og ofte kan du gjøre dette på sykkelen eller til fots (på noen av øyene

om byggingen av den legendariske Overseas Railway.

kjører det også småbusser rundt). I selve sentrumet på Key West
anbefales det til og med at man går til fots eller bruker sykkelen, fordi

9. Besøk Bahia State Park og slapp av på en av de vakre strendene. Gå

det er litt travlere her. Etter en kveld ut på byen kan du også ta en (sykkel)

over den gamle bruen for å nyte den flotte utsikten, og kanskje ser du

drosje tilbake til hotellet.

noen rokker eller havskilpadder.

Elektrisitet
Husk å ta med adapter ettersom de amerikanske kontaktene ikke har to,

vakre naturen i National Key Deer Refuge.
Feir solnedgangen på Mallory Square, og kast deg deretter ut i

Florida Keys og Key West, Exclusive fra Travelution
Utgiver: XIST! www.xist.nl
Redaksjonsadresse: Rokkeveenseweg 24, 2712 XZ Zoetermeer, Nederland
Tlf: 31-(0)79 5939 313

10. Let etter den unike lille Key hjorten (kun en halv meter høy) i den
11.

KOLOFON

men tre pinner.
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utelivet på Key West. Under en «Duval Crawl» kan du oppdage mange
koselige barer, og for entusiastene finnes det også «drag queen show».

12. Lyst på litt adrenalin? Prøv paraseiling, fly et sjøfly eller føl deg
som James Bond under en Jetpack Adventure! (Se bildet).
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