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F

lorida Keys saknas sällan
hos svenskarnas resplaner när de semestrar i
Florida. Den unika naturen, de
vackra stränderna, det härliga vädret och den avslappnade
atmosfären gör att du aldrig vill åka hem mer. Stacey
Mitchell, Director of Sales, berättar om möjligheterna.

finns det i Florida Keys platser där du inte behöver tillgång till
bilen. I Key West lämnar du bilen på hotellet och går eller cyklar genom hela ”ö-staden”. För äventyrslystna är det till och
med möjligt att cykla från Miami till Key West, varvid du passerar alla de 42 broarna.”

Mer än Key West.
”Ta din tid att upptäcka alla Keys”. Kör inte direkt från Miami

Erfarenheter i vattnet

till Key West, utan boka en övernattning på Upper Keys. Gör

”I Florida Keys handlar allt om vatten. Du kan skaffa dig en

Key Largo till din startpunkt för att upptäcka Everglades och

massa erfarenhet i, på eller under vattnet. Dessutom finns det i

gå och snorkla vid John Pennekamp State Park. Många hotell

Florida Keys för alla en ”förstagångsupplevelse”. Färdas över

ligger nära vattnet och erbjuder faciliteter för ett otal vatten-

öppet hav och se hur delfinerna leker sidan om båten, snorkla

sporter och ekotours.

mellan eleganta havssköldpaddor och njut av en oförglömlig
solnedgång. Avnjut en cocktail medan dina fötter dinglar i det

Men även de andra Keys har mycket att erbjuda. Besök för

karibiska havet eller hyr en ”back country” guide som tar dig

exempel Turtle Hospital i Marathon eller ett av alla delfincentra.

med genom mangrovetunnlar och låter dig upptäcka öar som är

Gå till Robbie´s Marina på Islamorada och låt tarponerna äta ur

de stora vita hägrarnas hem, djävulsrocka och the Key Deer

din hand. Övriga rekommendationer är att göra ett besök på

(hjort).”

stranden i State Park. För en liten summa kan du se unika platser,
där du kan snorkla och äta picknick. Besök gärna en av alla våra

”Kom som du är”

restauranger: maten är alltid färsk och fisken fångad lokalt.

”Njut under ditt uppehåll i Keys framförallt för stunden. Vill du
simma vid fullmåne, dricka en öl till frukost eller spatsera

Prova även på att paddla kajak eller åka paddleboard efter

omkring i T-shirt, badbyxa och sandaler så går det också bra.

solnedgången. Extra spännande, därför att många havsdjur blir

Till och med i våran exklusiva restaurang finns det ingen

inte aktiva förrän vid solnedgång, precis som vissa av våra

klädkod. I Florida Keys gäller: ”kom som du är”. Utöver det

invånare.
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introduktion

Upptäck det paradis liknande Keys

Å

k från Miami söderut och hamna i ett helt annat Amerika.
Här ligger Florida Keys som en sirlig pärlkedja i de turkosa
vattnet från Atlantiska oceanen och Mexicos golf. En
avslappnad atmosfär med Karibisk nyans, vita stränder, färgrika
korallrev, mysiga barer, alltid vackert väder… vad önskar du mer?

Alltid soligt
En semester i Florida Keys är fullt möjlig hela året runt. I the Keys
råder ett subtropiskt klimat och det är nästan alltid soligt, varmt och
angenämt väder. Med en konstant sjöbris. Medeltemperaturen ligger
över 25 grader. Från juni t o m oktober kommer mest nederbörd. Under
denna period förekommer flest korta skurar, men solen bryter ofta

Öarna som tillhör Key West binds samman med varandra via Overseas

snabbt igenom.

Highway med panorama utsikt. Resan över de 42 broarna med himmelsblått vatten på båda sidor gör hela resan till Florida värt besväret.

Aktiv & relax

Det är en av världens mest vackra färdvägar enligt All-American Road

Det enda levande korallrevet i Nord-Amerika, gräsmarkerna i

(mest iögonfallande resvägarna i USA) i Sunshine State.

Everglades, mangrove och tropiska träd, pärlvita stränder och turkosa
vatten, idylliska öar, vilda delfiner, havssköldpaddor, färgrika fiskar

Läget

och fantastiska vattenfåglar… På och runt Florida Keys finner du en

Florida Keys ligger strax söder om Miami, vid Floridas sydligaste

paradis liknande natur och tack vare det stora utbudet av aktiviteter

punkt. Keys består utav mer än 300 mindre och större öar och begrän-

finns det alltid ett roligt sätt att bege sig på upptäcksfärd. Upptäck

sas av den Atlantiska Oceanen i öster och Florida Bay och Mexicos

naturen från en kanot, medan du åker paddleboard, från din cykel,

golf på den västra sidan.

under vattnet eller från luften.

Inom en timme åker du från Miami International Airport till Key

Göra ingenting alls och njuta av den vita sandstranden, de är det absolut

Largo, den nordligaste ön av Keys, och via den mer än 200 km långa

inget fel i! Lyckligtvis är invånarna i the Keys också väldigt avslappnade.

Overseas Highway kommer du till Islamorada, Marathon, Big Pine &

På” laid-back” ställen kan du välja mellan otaliga boenden, barer och

the Lower Keys och Key West. Key West är den sydligaste punkten i

restauranger och du kan även njuta av konst och kultur. The Keys är inte

USA och ligger endast 150km från Cuba.

för inget en stor inspirationskälla för målare, författare och konstnärer.

4

florida keys & key west

florida keys & key west

5

Fort Jefferson

region

Backcountry
The ”Backwaters” i Key Largo är unika eftersom sötvatten från
Everglades blandar sig här med saltvattnet i Florida Bay. Floran och
faunan kan du bäst upptäcka under en båttur och för de aktiva finns det
kajak- och paddleboard utflykter. Riktig äventyrslystna kan välja en
flerdagars kanotutflykt med Backcountry Cowboys, där man får tälta
på öde stränder eller på pålar ovan vattnet.
Backcountry är tack vare de grunda vattnen ett perfekt ställe för nybörjare
i kiteboard surfing. Avancerade surfare bokar en bakcountrysafari för
att uppleva mer av omgivningarna och för att surfa över sjögräsfälten.
Men även för en dags makligt fiske är du på rätt plats i backwaters. Är
du mer av en äventyrs typ så finns det djuphavsfiske. För både unga
och gamla finns även en tur med Sailor´s Choice Party Boat (MM 100
Oceanside), där man inte behöver vara fiske expert. Efteråt kan du få
fångsten tillredd i restaurangen.

Fåglar och havsdjur
Pennekamp State Park

I the Keys gör man allt för att skydda flora och fauna. Gör ett besök i
Key Largo på Florida Keys Wild Bird Center (MM 93.6 Bayside), ett
räddningscentra för skadade och sjuka fåglar (bl.a hökar, fiskgjusar,

Key Largo

skedstorkar och hägrar). Det Marina Mammal Conservancy (MM
102.11 Bayside) har tillsammans med diverse hotell i Key Largo frivilligprojekt varvid delfiner och valfiskar blir omhändertagna.

Delfiner

K

ey Largo, endast en timmes resa från Miami Airport, är den
nordligaste och tillika längsta ön i Florida Keys. Key Largo
kallas även för ”världens dykhuvudstad”, men även kite
surfing, fiske och båtliv är optimalt här… och glöm inte att
upptäcka ”the back country”.
Key Largo ligger inklämt mellan Everglades National Park och det

känd över hela världen. Pennekamp löper nästan 5 kilometer genom

I Key Largo finns möjligheten att komma i kontakt med delfinerna. Vid

den Atlantiska Oceanen och är ungefär 40 kilometer lång. Det är inte

Dolphin Cove (MM 100 Bayside) kan du simma eller snorkla med

bara erfarna dykare och snorklare som hittar sitt paradis här, det

dessa vänliga djur. Dolphins Plus (MM 99.5 Ocanside) är ett annat

långgrunda revet gör denna plats till ett perfekt ställe för barn och vuxna

alternativ: här möter du delfiner och sjölejon.

som vill ta sitt dykcertifikat. Utöver diverse snorkel- och dykutflykter
kan man även ta en tur med en glas-botten båt. Paddla kajak eller hyr

Carribean Club

en egen båt och ta en tur på de klara vattnen.

Keys formar sedan flera årtionden en inspirationskälla för konstnärer

enda nu levande barriär revet i Nord-Amerika. Key Largo men även

och filmproducenter. Den mest kända film som spelades in här är

Islamorada utformar tillsammans en utmärkt utgångspunkt för ett

Besökare kan bland annat göra vandringar genom tropiska skogar på

otvivelaktigt ”Key Largo” från 1947, med i huvudrollerna Humphrey

besök i Everglades. Ackommodationer finns det många av längs med

en av alla vandringsstigar, ta en picknick på stranden eller ta ett upp-

Bogart och Lauren Bacall. Ön har därför denna film att tacka för sitt

vattnet och erbjuder båt- och kanot turer i detta unika naturområde fullt

friskande dopp. Besökscentrumet i State Park har ett sötvattensakvarium

namn! Key Largo filmades delvis vid Caribbean Club och här glider du

av vattenfåglar och alligatorer. Key Largo är känt framförallt för sin

och en teater där filmer erbjuder information.

tillbaka i den svart-vita filmens tid. Och njut i solnedgången av en kall

undervattensvärld.

Mile Marker (MM) 102.5 Oceanside.

öl eller drink. Från klubben avgår även sunsetcruises (fred. och lörd.)
med en skovelhjul båt.

John Pennekamp Coral Reef State Park

Spiegel Grove

John Pennekamp Coral Reef State Park är Amerikas äldsta naturreser-

Innanför kusten till Key Largo ligger ett antal skeppsvrak, där framförallt

vat under vatten. Reservatet är en del av Florida´s Marine National

erfarna dykare kan få sitt lystmäte tillgodosett. Det amerikanska

The African Queen

Sanctuary, ett enormt område runt om Keys fullt av korallrev, sjögräsfält

marinskeppet Spiegel Grove är ett av de populära dykobjekten och hör

Ännu mer ”vita duken-erfarenhet?” Stig då ombord på ”The African

och mangroveskog, i vattnen runt Florida Bay, Mexico´s golf och den

till ett av de största skeppen som någonsin sänkts för att skapa ett

Queen”. Denna gamla ångbåt spelade en roll i filmen med samma

Atlantiska Oceanen. På grund av sina 600 fiskarter och 55 korallsorter

konstgjort rev. Spiegel Grove ligger på närmare 40 meters djup, i början

namn från 1951, med i huvudrollerna Bogart och Katharine Hepburn,

är de levande reven i Key Largo kända som det mest fascinerande

av den 160 km långa ”shipwreck trail”, där ett flertal krigsskepp fått

och gör fortfarande utflykter genom kanalerna.

dykplatserna i världen. Likaså är kristusgestalten som står på havsbotten

sin viloplats på havsbottnen.

MM 100 Oceanside.
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Islamorada
Mata tarponer

I

slamorada, ”fiskeriets huvudstad i världen”, är ett paradis för
sportfiskare. Många fiskerekord har satts här och många
berömdheter har här kastat ut sina spön. Men även vattensportare, soldyrkare och till och med konst- och kulturälskare får
sitt behov tillgodosett på Islamorada.

golfströmmen kan du under vissa säsonger även fiska tonfisk och mahi-

Du kan mata tarponer på olika platser. Vi rekommenderar Robbie´s

mahi (guldmakrill). Det finns ett flertal skickliga kaptener som gärna tar

Marina, där du kan köpa en hink med fisk. ”Silver Kings” uppehåller sig

dig med ut på havet, men det går även bra att fiska från strandkanten.

vid bryggorna och hoppar gärna upp ur vattnet för att ta maten ur din
Cheeca’s Pier

hand, detta under ett övervakande öga av pelikanerna som hoppas

För den som vill njuta av ett riktigt fiskeäventyr är Islamorada den

kunna stjäla en fisk eller två. Från Robbie´s Marina kan man även hyra

perfekta startpunkten. I slutet av dagen kan du ta med din fångst till

kajaker- och paddleboards.

”Village of Islands” är beläget mellan Everglades, korallreven i Florida

en av de många restaurangerna, och få din fisk tillredd enligt alla

MM 77.5 Bayside.

Keys National Marine Sanctuary och det djupblå havet i State of Florida.

konstens regler.

History of Diving Museum

Islamorada består av de sex stora öarna Plantation Key, Windley key,
Upper Matecumbe, Lower Matecumbe, Lignumvitae och Indian Key,

Theater of the Sea

och ett antal mindre öar. Simma med delfiner, rockor eller sjölejon, mata

Theater of the Sea är framförallt för familjer med barn. I denna park kan

Keys National Marine Sanctuary och runt kusten ligger även skeppsvrak,

tarpons med handen, fiska marlin, picknicka på vackra stränder, snorkla,

du titta på delfin shower, sjölejon och papegojor, få en rundvandring

som bland annat den 27 meter långa Eagle. Vill du ta reda på hur man

dyka, åka paddleboard, kiteboard och kajak, beundra konstens historia…

längs utställningen om undervattensdjuren som lever i Keys och göra en

dök för årtionden sen och hur de gamla dykarutrustningarna såg ut? Då

möjligheterna på Islamorada är många.

utflykt med den bottenlösa båten.

ska du bege dig till History of Diving Museum.

Från Islamorada erbjuds många snorkel- och dykutflykter till Florida

MM 83 Bayside.

Fiska

Och ni har tillgång till lagunens vackra strand, där ni kan bada och sola.

Islamorada är unikt för sportfiskare eftersom det är 2 fiskeområden i ett.

Det finns även en grillrestaurang och souvenirbutik. Oförglömligt vid

Windley Key

På morgonen kan du göra ditt bästa för att få en marlin på kroken ute i

Theater of the Sea är de interaktiva programmet med delfiner, sjölejon

Titta på koraller och fossiler utan att bli våt är möjligt i Windley Key

den djupa Atlantiska Oceanen och på kvällen kan du stå i ankeldjupt

och rockor (inte inkluderat i entrépriset).

Fossil Reef Geological State Park. Här kan du också se det gamla sten-

vatten i Florida Bay och fiska gädda, tarpon och röd knotfisk. Tack vare

MM 84.5 Oceanside.

brottet som grävdes ut av Henry Flaglers spårvägsarbetare, då man
anlade Overseas Railroad.

Indian Key
Indian Key ligger i den Atlantiska Oceanen och går endast att nå per båt
eller kajak (20 minuters paddling). Här kan du gå i indianernas fotspår
och spåra efter tecken på deras förflutna. Du kan höra historierna från
den tid då Indian Key tjänade som lager plats för värdefulla saker från
skeppen som förliste mot kustens korallrev. På den tiden var detta en stor
handelsplats. Du kan vandra på ön, men även fågelskåda, snorkla, dyka
eller bara slappa på stranden.

Stränder & Parker
Islamorada har många olika vackra stränder. Vid Anne´s Beach (MM 80
Anne’s Beach

Oceanside) är en vandringsstig utmärkt och stranden lämpar sig utmärkt
för en picknick. Founder´s Park & Beach (MM86.5 Bayside) är ett
utmärkt alternativ, denna grunda lagun är en ideal plats att leka i för de
små barnen. Long Key State Park är underbar med sin tropiska natur för
en promenad eller bara för att slappna av.

Morada Way Arts & Cultural District
Naturen i Keys har en inspirerande verkan på många konstnärer och i
Islamorada kan du se mycket konst. Det är värt mödan att besöka en
eller flera av de många konstgallerierna, så som Redbone Gallery. Något
utöver det vanliga är Art Walk festivalen, var tredje torsdag i månaden,
där konstnärer demonstrerar sina färdigheter.
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region

region

Pigeon Key

Marathon

M

arathon ligger i hjärtat av Key och är känt för sin legendariska Seven Mile Bridge. I Marathon kan du se underbart vackra fåglar, gå till Turtle Hospital och möt vid
Dolphin Research Center vänliga delfiner och sjölejon.

Seven Mile Bridge

Turtle Hospital

skyltar når du b.la Marathon Wild Bird Center och Museum of Natural

Seven Mile Brigde hör till de mest intrycksväckande delarna av

Turtle Hospital i Marathon är det enda erkända sjukhuset i världen för

History, där du kan lära dig mer om havssköldpaddor och indianernas

Overseas Highway och är en av de längsta broarna i världen. Parallellt

enbart havssköldpaddor. Sjuka, bortkomna och skadade sköldpaddor

levnadsvanor. Det finns även en barnpool och ett piratskepp av trä att

till denna bro ligger Old Seven Mile Bridge, byggd i början av århund-

får hjälp här och då det är möjligt släpps det åter ut i det fria. Du kan få

leka på. MM 50.5 Bayside.

radet som en del av den förra Overseas Railway, ett mästerverk av

en informativ rundvandring och i slutet av rundvandringen kan du

Marathon är en sexton kilometer lång ölands-stad och består bland

Henry Flagler. I fyra år arbetade man dag och natt för att färdigställa

handmata sköldpaddorna. MM 48.5 Bayside.

annat av Boot Key, Knights Key, Vaca Key, Deer Key, Long Point Key,

bygget och ön uppkallades till sitt namn tack vare att en av arbetarna

Grassy Key och Duck Key. Du upplever här den nostalgiska atmosfä-

sa: ”This is getting to be a real marathon”.

Dolphin Research Center
I Dolphin Research Center (MM 59 Bayside) kan du lära dig allt om

Sombrero Beach

delfiner och sjölejon och du kan även simma med dem. Till och med

Sombrero Beach (MM 50 Oceanside) är en mycket välskött strand med

Flippers 44-åriga dotter simmar runt här fortfarande! Dolphin

En stor del av Overseas Railway förstördes av en orkan 1935, men den

diverse vandringsleder och picknick ställen, där du kan ta en avslapp-

Connection (MM 61 Oceanside) är ett annat sätt att interagera med

gamla bron är till stor del fortfarande intakt. Pigeon Key var under

nande simtur. Ett par kilometer utanför kusten ligger Sombrero Reef,

delfinerna.

Marathon har en rik sjöfartshistoria och i Boot Key Harbor kan man

byggtiden ett slags baskamp och bostad åt 400 arbetare. I museumet

som är en del av det skyddade revet runt om the Keys.

fortfarande se gamla fiskebåtar. Det finns även ett flygfält där helikoptrar

kan du lära dig historien om byggnationen av Seven Mile Bridge med

och små flygplan kan landa och en 18 håls golfbana. Den vackra

hjälp av ljud, bild och föremål. Vill du se bron från luften? Gå då

Crane Point

omgivningen inbjuder till dykning, snorkling, kite- och paddleboarding,

ombord på ett gammalt WWII biplane från Overseas Aero Tours.

Ännu en trevlig plats är Crane Point Museum, Nature Center & Historic

Vid Island Fish Company kan du både njuta av solnedgången och här-

vandring och fiske.

Under flygturen ser du ofta även hajar, rockor och delfiner.

Site. I denna oas av tropiska träd och naturstigar med informations

lig nyfångad fisk.

ren av det gamla Keys och i mysiga restauranger vid vattnet serveras
du välsmakande rätter.
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Blue Hole
När besökscentrumet i National Key Refuge ligger Blue Hole, en tidigare
aktiv mina där sten utvunnits för att anlägga Overseas Railway. Numera
är minan fylld med vatten och du kan titta på alligatorer och fåglar. Blue
Hole ligger på Key Deer Bouleward.
MM 360 Bayside.

Great White Heron National Refuge
Great White Heron National Refuge är ett annat otroligt naturområde.
Detta reservat, som sträcker ut sig över flera öar och vatten, är den
stora hägerns hemvist. Dessa praktfulla vita fåglar är den största vadfågeln i Florida. Diverse organisationer erbjuder kajak,- kanot- och båtfärder över de grunda vattnen.
Bahia Honda State Park

Skeppsvrak
Inte bara de färgrika korallerna och de tropiska fiskarna i Looe Key

Big Pine & the Lower Keys

National Marine Sanctuary drar till sig dykarnas uppmärksamhet.

I

om Big Pine Key. Sedan 1998 ligger detta skepp på havets botten som

nnan du når det brusande Key West, kan du först njuta av
lugnet på Big Pine & the Lower Keys. Denna del av ö-kedjan
är känt för sina vita stränder, mangroveskogar och den
sällsynta Key Deer (hjorten). Här är det perfekt att ge sig ut på
en upptäcks färd med kajak eller paddleboard.

Innanför kusten till Big Pine & the Lower Keys ligger dessutom diverse
skeppsvrak. Det mest kända är Adolphus Busch Sr, ett nästan 65 meter
långt skepp som ligger på havets botten, ungefär 11 kilometer sydväst

vacker utsikt över öarna och när vattnet är klart, ser du fiskar, rockor och

ett konstgjort rev. Andra vrak är bland annat Papa Joe och Flagler´s

havssköldpaddor. Numera är den gamla bron fri från biltrafik och går

Barge.

utmärkt att cykla över, fiska från eller bara vandra på. Bahia Park är en

Perky´s Bat Tower

populär plats för picknickar, ett ställe där man kan slappna av på stranden
och där man kan njuta av den romantiska solnedgången. Det går även

Key Deer

På Sugarloaf Key kan du se hur man i förra årtiondet gav sig på ett

utmärkt att paddla kajak, paddleboard, snorkla och dyka; ett tips är att

försök att minska myggpopulationen. Richter Perky, en hotellägare på

Regionen Big Pine & the Lower Keys början vid Seven Mile Bridge vid

boka en tur till de vackra korallreven i Looe Key National Marine

Lower Keys som tyckte myggen var irriterande för sina gäster, lät 1929

Little Duck Key (MM 40) och löper till och med Stock Island (MM 5)

Sanctuary. Det finns även många ställen att tälta samt flertal rekreations-

uppföra ett trätorn till fladdermössen. Planen att fladdermössen skulle

i väster. Eftersom man sedan de senaste 60 åren gjort insatser för ekoturism

ställen i State Park.

bosätta sig där, och på så sätt äta alla myggorna, misslyckades. Dock är

och vidhållandet av den unika naturskatten på området, kallas detta

MM 37 Oceanside.

Perky´s Bat Tower upptaget i National Register of History Places.

område därför för Natural Keys. Det ligget två nationella djurlivsreservat,

MM 17 Bayside.

ett under vattens reservat och en state park, och öarna omgivs av tropisk

Key Deer Refuge

flora och fauna. Det omfångsrika området lämpar sig väl för ett otal

National Deer Refuge är ett utsträckt område fullt med barrskogar,

Små öar

aktiviteter så som snorkling, dykning, fiske, kajakturer, paddleboardturer,

tropiska lövträd, mangrove och våtmarker. Du hittar mer än 20 sällsynta

Även de små öarna i Lower Keys är värda mödan, så som Summerland

kitesurfing, vandring och cykling.

plant- och djursorter, varvid 5 sorter bara förekommer här. De mest

Key, Big Torch- och Little Torch Key, Cudjoe Key och Big Coppitt Key.

kända är den lilla Key rådjuret, som området döpts efter. Det fanns

Dessa keys är också enkla att nå via Key West. Ett tips är att göra en resa

Bahia Honda State Park

tidigare vid centrat för National Key Deer Refuge endast 27 rådjur kvar,

till det obebodda Saddlebunch Keys, med många stränder, laguner och

Det första naturområdet du når på väg till Key West, är också ett av det

de har emellertid nu vuxit sig till en flock på 800 individer. Rådjuren i

mangrove (oförglömligt vid solnedgång). Nära intill Seven Mile Bridge

vackraste. Bahia Honda State Park har stränder som regelbundet koras

Key Deer är lättast att se vid solupp- och nedgång. Utgångspunkten hittar

ligger Duck Key och Ohio Key där man kan stanna till för en picknick.

till ”bästa stranden” och du finner en del av Old Bahia Honda Bridge

du vid visitor center (MM30 Bayside) och det finns diverse observations-

Besök också No name Key och gå till No Name Pub för en sval drink

här, en gång i tiden en del av Overseas Railway. Uppe på bron har du en

plattformar, vandrings- och cykelleder.

och en bit pizza. Efter en dag ute på havet är Looe Key Tiki Bar trevligt.
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region

Key West

K

ey West är med sina färgrika hus, många barer, restauranger,
gallerier och stränder den livligaste ön av alla i Keys. Upplev
solnedgången på Mallory Square, besök Hemmingway
Home, smaka på underbar Key lime pie, se vilda delfiner och åk
en tur med båt till Dry Tortugas National Park.

(t.om 12 år gratis). Ett alternativ är Conch Tour Train. Tack vare öns

Mallory Square & nattliv

kompakta yta, kan Key West även utmärkt utforskas på cykel. Med

Mallory Square är the place to be för att fira solnedgången. Gatuartister

Lloyd´s Tropical Bike Tours gör du bekantskap med dolda tropiska

startar på detta torg dagligen upp nattens uteliv. Sippa på en drink, njut

trädgårdar och parker, luktar på exotiska blommor och smakar lokala

av solnedgången och dyk därefter in i angränsande gator. Duval Street är

frukter. Vill du hellre cyklas runt, ta då en pedi cab ride (cykeltaxi).

utgångsgatan och under Duval Crawl (krogrunda) lär du under en frozen
margarita, ett glas vin eller en tap öl känna till de trevligaste kafeérna.

Key West är inte bara den sista ön i Florida Keys, det är också den

Southernmost

sydligaste punkten av fastlandet i USA. Här härskar en underbar

Key West ligger närmare Cuba (150km) än Miami (200km) och

Även urvalet av restauranger är stort. Smaka skaldjur vid Conch

”laid-back” atmosfär med mysiga barer, och ö-staden är också ett

Southernmost Point, en färgrik sten boja, formar förmodligen den

Republic Seafood Company, prova kubanskt vid Better Than Seks

konstnärsställe där många konstnärer och författare bor; i Gallery on

populäraste dekoren för ett foto. Även Southernmost House är beund-

(restaurang med alla efterrätter). Lämna inte Keys utan att först ha

Greene för exempel, finns det verk att titta på från ett tiotal konstnärer i

ransvärda. Detta vackra hus från 1896 (Duval Street) är numera ett

smakat en bit av Key lime pie, den berömda limekvarg kakan.

omgivningarna.

hotell.

Stränder

Men Key West är också rikt på vackra alléer av palmträd, tropiska

Hemingway Home

blommor och färgrika Viktorianska hus. Du möter här förra århundradets

Ernest Hemingway är otvivelaktigt den mest kända före detta invånaren

Smather´s Beach, South Beach och stranden vid förra århundradets

charm i det gamla Keys, men du finner här trots det alla faciliteter du

i Key West. Hans hus och skriv studio går att besöka på Whitehead

Fort Zachary Taylor. Även vid kusten ligger ett antal vackra öar med

bara kan föreställa dig. Key West förklarade sig själv i början av

Street 907. Museumet ger en inblick i Hemingways liv och den ameri-

vita sandstränder.

80-talet för ”oberoende” och är sen dess ser du den skämtsamma termen

kanska litterära historien.

Conch Republic överallt längs gatorna.

Via tåg eller cykel

Museum & Fyrtorn

Fort Jefferson

Key West är omgivet av vackra stränder, så som Higgs Beach,

Dry Tortugas National Park
Dry Tortugas National Park ligger ungefär 100km väster om Key West

Brevid Hemingway Home finns det en lång rad museum att besöka. Ett

och består av diverse paradisliknande öar, koraller och sandbanker. Du

I centrum av Key West hittar du influenser från b.la Cuba (b.la

tips är bland annat Truman Little White House (den fd fastigheten till

kan endast komma dit med flyg eller båt. Färjor avreser vid klockan 8

cigarrbutiker) och bahama´s (historiska Bahama Village). Med Old

ex presidenten), Mel Fisher Maritime Museum och Custom House

och runt 17 tillbaka till hamnen i Key West. På vägen ser du det vackraste

Town Trolley kan du på kort tid se många höjdpunkter. Tåget har 12

Museum. Klättra också upp för Key West Lighthouse, ett fyrtorn från

öar omgivna av turkosblått vatten, vackra fåglar, havssköldpaddor och

hållplatser och konduktören berättar vid varje deras egen anekdot.

förra århundradet och numera museum.

delfiner. Höjdpunkten är det intrycksväckande Fort Jefferson, från
tiden för det amerikanska inbördeskriget. Här kan du snorkla eller sola
på en av de vackraste stränderna i Keys.

Paddla i The Lakes

Paddleboards

Den som vill hålla sig i närheten, far en katamaran till The Lakes, de
grunda vattnen med obebodda öar i Key West bakre trädgårdar. Hoppa
i en kajak och paddla över korallen och mellan mangroven. Även kite- och
paddleboarding är möjligt. Numera kan du till och med paddla kanot
eller paddleboard på själva Key West varvid du (tack vare ledbelysning
på undersidan) kan se andra vattenlevande djur än under dagtid.
Nightpaddleboarding är möjligt vid Ibis Paddle Sports.

Delfinsafari`s, dykutflykter och sunsetcruises
Runtom Key West lever hundratals vilda delfiner. Åk med en delfinsafari
(från hamnen) och se djuren i deras naturliga omgivning. För dykare
finns det inte bara vackra koraller, men även skeppsvrak, så som den
160 meter långa Vandenberg (amerikanskt krigsskepp). På romantiskt
humör? Boka då en sunsetcruise.
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Cykeln från Captain Outrageous

festivaler

Festa

F

esta och njuta av livet... det kan du göra bättre än någon
annanstans i Florida Keys. En semester blir extra bra när du
deltar i en av alla de festivaler som arrangeras på öarna.
Här följer ett par exempel.

Conch Republic Indipendence Days (april)
Key West förklarade sig den 23 april 1982 som oberoende från USA
efter att befolkningen vid resa till fastlandet utsattes för rigorösa
Underwater Music Festival

poliskontroller. Även om proklameringen av Conch Republiken på sätt
och vis var lite på skoj så fanns det ändå en allvarsam underton.
Motstånd mot ett ”goverment gone mad with power” och just att visa
humor, värme och respekt, var själva budskapet. I Keys finns fortfarande
en oberoende anda, och för att uppleva detta på bästa sätt så ska du åka
till Keys under Conch Republic Independence Day. Under en hel vecka
finns det marknadsknallar, parader, transvestitshower (Key West är
känt för sina ”drag queen shows”) och det pågår en ”blodig strid” i Key
West hamn.

Full moon party (månatligen)
Vid Morada Bay Beach Café på Islamorada är det varje månad ”full
moon party”. Under dessa stora strandfester finns det brasor, uppträdanden av brasilianska capoeira dansare, du kan se den Bahamska
Junkanoo Paraden och en sorts cirkus på stranden med styltlöpare,
eldkastare och akrobater.

Hemingway Days Festival (juli)
Hemingway är en av de mest kända före detta invånarna i Key West.
Författaren äras varje år under tredje veckan i juli med en Hemingway
Hemingway Days

Days Festival. Man har fisketävlingar, författar-tävlingar och det finns
marknadsknallar. En av höjdpunkterna är deras look-a-like tävling vid
Sloppy Joe´s Bar på Duval Street, stället där Hemingway gärna gick
för att ta en drink.

Underwater Music Festival (juli)
Den unika Underwater Music Festival hålls årligen andra lördagen i
juli vid Looe Key, vid Big Pine & The Lower Keys kust. Njut av musik
som spelas under vatten, medan du dyker eller snorklar mellan Keys
vackraste korallrev.

Keys Birding & Wildlife Festival (september)
Detta årliga evenemang går av stapeln i Curry Hammock State Park på
Marathon. Under utflykterna kan du se unika fågelsorter och för barnen
finns det speciella aktiviteter.
För mer festivaler se www.fla-keys.com/calendarofevents
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tips

Praktisk information

12 must-do`s

I

Hur kommer du dit

Pass och ESTA

Du kan dagligen flyga via diverse linjetrafik- eller charterbolag till

För att få resa in i USA behöver du inte bara ett giltigt pass, utan även

Miami, med eller utan mellanlandning i Europa eller USA. Key West

ett officiellt inresetillstånd. Detta kan du ansöka om via ESTA

har även reguljär flyg med direkta flyg bland annat till Miami.

(Electronic System for Travel Authorization) på esta.cbp.dhs.gov

Marathon har en liten flygplats för privatjet och charter. Från Fort

(senast 72 timmar innan avresa). Du behöver ett kreditkort och efter

Myers Beach & Marco Island går det färjor från Key West Express till

godkännande dras 10 dollar plus 4 dollar i administrationskostnad från

Key West (3,5 timmes restid)

ditt konto.

Från Miami Airport till the Keys

Tidsskillnad

Från Miami Airport kör du till Key Largo på en timme (ca.95km), den

På USA´s ostkust, där Key West ligger, är klockan 6 timmar före

3. Kasta ut ditt spö vid Islamorada, ”the fishing capital of the world”,

nordligaste ön i Florida Keys. Key West, den sydligaste ön, når du

svensk tid.

och din fångst tillagas i en av våra trevliga restauranger vid vattenbrynet.

inom tre timmar från Miami(ca.260km). Du åker via U.S. 1, bättre

detta extra blad får du bredare kännedom om de diverse
möjligheterna i Florida Keys. Härunder finns ännu 12 aktiviteter
som du enligt oss måste prova på.

1.

Åk och snorkla eller dyk vid John Pennekamp Coral Reef State

Park (Key Largo), en av de vackraste dykställena i världen.

2.

Åk paddleboard eller kajak i ”the back country” av Keys, numera

också möjligt efter solnedgång (tack vare ledbelysning).

känd som Overseas Highway, en av de vackraste rutterna i USA.

4. Beskåda delfiner från hamnen i Keys. Det lever hundratals av dessa

I USA betalar du med dollar. $ 1 är ungefär Kr 6,64.

Hur ska jag resa

vänliga djur runt om the Keys.

5.

Valuta

Ta en båttur till det paradisliknande Dry Tortugas National park,

med det berömda Fort Jefferson. Ta med din snorkel.

De flesta turisterna reser med hyrbil till the Keys, men du kan också ta

Key Lime Academy

bussen (Greyhound Lines) eller en flygaxi (Key Shuttle och Florida

Det är inte bara resagenturer och toursamordnare som har nytta av den

Express Shuttle). På väg till Miami från Keys tas tullavgift ut (ett par

utbredda informationen och tipsen om Florida Keys. Du kan också

dollar), i de flesta hyrbilar sitter en vinjett som gör att du kan passera

uppdatera din kännedom via Key Lime Academy, ett e-lektions program

6. Besök det unika Turtle Hospital i Marathon. Följ med en guide och

SunPass portarna utan att stanna. När du väl är på Keys står det Mile

om Keys. Gå till www.fla-keys.com/ keylimeacademy, registrera dig

hjälp till att handmata de vackra havssköldpaddorna.

Markers längs vägen så att du alltid vet vad du är någonstans.

gratis och starta din lektion. För mer information om Florida Keys och

7. Drick en kall öl i Caribean Club på Key Largo. Här spelades filmen

På plats

”Key Largo” in(1947), med bland annat Humprey Bogart i rollerna.

Mellan de olika Keys kan du med lätthet förflytta dig med bilen, det

Key West: www.fla-keys.nl

8.

Jetpack Adventure

finns gott om parkeringsmöjligheter. Ska du gå ut och festa så gör du

Åk över Seven Mile Bridge, förmodligen den mest imponerande

det enklast genom att promenera eller cykla från hotellrummet (på vis-

delen av Overseas Highway. Stanna till vid Pigeon Key och hör historierna

sa öar finns det även vagnar). I centrum av Key West rekommenderar

om hur anläggningen av den legendariska Overseas Highway gick till.

vi er att promenera eller cykla, då det kan vara ganska mycket aktivitet
på gatorna. Efter en utekväll kan du även ta cykeltaxi hem till hotellet.

KOLOFON
Florida Keys & Key West, Exclusive by Travelution
Utgivare: XIST! www.xist.nl
Redaktionsadress: Rokkeveenseweg 24, 2712 XZ Zoetermeer, Nederländerna

9. Besök Bahia Honda State Park dör att relaxa på en av de vackraste

Tel: 31-(0)79 5939 313

stränderna. Vandra över den gamla bron för en vacker utsikt, kanske får

Elektricitet

du se rockor och havssköldpaddor.

Ta med en universalkontakt för eluttagen i USA har inte 2 utan 3 pinnar

Tryck: Van Tongeren Grafimedia bv, Haarlem

på sina kontakter.

2014, Xist!

10. Vandra i i det vackra National Key Deer Refuge på jakt efter det

Formgivning: Winni Boetje-Verdoold, Xist!
Foto: Rob O’Neal (www.roboneal.com)

unika Key rådjuret, som endast är en halv meter hög.

11.

Fira solnedgången på Mallory Square och dyk därefter in i Key

©Ibis Bay Paddle Sports

Wests nattliv. Under Duval Crawl upptäcker du många trevliga barer
och för de som uppskattar det finns det vackra ”drag queen” shows.

12. På jakt efter ett adrenalinpåslag? Då kan åk parasailing, flyga med
ett sjöflygplan, eller längtar du efter ett äkta James Bond Jetpack
äventyr! (se foto)

18

florida keys & key west

florida keys & key west

19

