
F L O R I D A 

(Miami, Orlando, St.Augustin, Daytona Beach, Siesta Key, Key West)  

 (16 nap/14 éj) 
 

 

 

1.nap: Érkezés Miamiba 
Érkezés repülővel Miamiba a menetrend függvényében. A szállás elfoglalása. 
 

 

2-3.nap: Miami Beach – Pihenés – Szabadprogram  
Ezen a napon megismerkedünk Miami Beach és azon belül is South Beach látnivalóival. A híres Art Deco 

negyed látnivalói mellett sétálunk egyet Miami Beach központjában majd a tengerparton is. A többi időt 
fürdőzéssel és pihenéssel fogjuk tölteni. 
 

 
 

 

4.nap: Miami Downtown  
Reggel utunkat a Vizcaya Múzeumnál kezdjük, ami csodálatos épületével és kertjével Miami egyik 
leglátogatottabb látványossága. Innen a belvárosban teszünk egy kört a hatalmas emeletes házak között a 
felsővasúton, ami a város másik nevezetessége. Ezt követően a „Little Havanna” latin negyedébe látogatunk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.nap: Key West + a „7 miles bridge” 
Egésznapos kirándulás Key Westre, Hemingway nyomában (kb. 600 km). Reggel 07:00-kor indulunk. Útközben 
többek között egy delfin rekreációs központnál állunk meg ahol a „Flipper” c. filmet is forgatták, valamint a 
„Bahia Honda” fehérhomokos tengerpartjánál. Visszaérkezés a hotelhez este 22 óra körül. 
 
 

   
 



6.nap: Miami kikötő + hajózás a Star Islandra 
Délelőtt 09:00 indulunk a Biscayane kikötőbe, ahol a Bayside Marketplace árusainál vásárolhatunk egy kis 
szuvenírt, majd hajókázhatunk egyet a Star Islandra ahol olyan hírességek házait láthatjuk mint Enrique 

Iglesias, Sylvester Stallone, Gloria Estefan, Anna Kournikova, Lenny Kravitz, Jannet Reno, Shakira, OJ Simpson, 

Oprah Winfrey, Madonna, Shaquille O’Neal…. a teljesség igénye nélkül. A 90 perces fantasztikus hajóúton a 
luxus villák mellett, Miami csodálatos látványában is gyönyörködhetünk (a hajójegy külön fizetendő).  
http://www.islandqueencruises.com/sightseeing.html 
 
 

   
 

7.nap: Szabadprogram  
Pihenés, vásárlás, vagy fürdés a Miami Beach strandjainak egyikén. Miami leglátogatottabb 
bevásárlóközpontjában a „Dolphin Mallban” töltünk el néhány órát, ahol üzletek, éttermek sokasága várja az 
idelátogatókat. 
 

 
 

8.nap: Everglades + Orlando 
Reggel indulunk Orlandóba, de útközben teszünk egy kitérőt az Everglades mocsárvilághoz, ahol a Parkban egy 
kis betekintést nyerünk az aligátorok és krokodilok hazájába… mindezt egy Airboaton utazva (a belépőjegy külön 

fizetendő). Este érkezés Orlandóba. A szállás elfoglalása.  
 

   
 

 

 

9.nap: Kennedy Space Center - NASA 
Reggel 08:00-kor indulunk a Kennedy 

Űrközponthoz. Az űrhajózás 
„világfővárosa” az emberi személyzettel 
utazó űrjárműveknek, és rakétáknak 
egyaránt otthont ad. A buszon bejárható 
óriási terület külön érdekessége a 



háborítatlan madár- és vad-világ (az indítások okozta robajt megszokva a területen rengeteg keselyű, aligátor és 
tengeri tehén él). A páratlanul gazdag látnivalók közül is kiemelkedik a 150 m magasságú szerelőcsarnok, a 
gigászi méretű Apollo űrhajó és a „belülről is kipróbálható” űrrepülőgép. A világ talán legnagyobb szimulátora, 
az Apollo 11 vezérlőközpontja az indítás látvány, hang és mozgás hatásait élteti át . 
     

   
 

10.nap: Sea World Delfinárium és vidámpark  
Ezen a napon, aki szeretne, az eltöltheti a napot a SEA WORLD-ben. Reggeltől-estig garantált a jó hangulat és a 
szórakozás a show műsorairól és a több delfin show-ról méltán népszerű parkban. A park honlapján részletes információ 
található a programokról: http://seaworldparks.com/en/seaworld-orlando/  

 

A műsorok mellett rengeteg attrakció, hullámvasutak, cápaakvárium, rája simogató… és egyéb érdekességek 
vannak a parkban… 

   
 

   
 
11.nap:  St. Augustine, Daytona Beach 
Reggel 08 órakor indulunk észak felé zöld erdőkön keresztülhaladva egy 
egésznapos látogatásra a kb. 160 km-re található St. Augustine-ba. Ez Amerika 
legrégibb még ma is lakott települése. A sok lenyűgözően felújított régi épület 
fantasztikus spanyol hangulatot áraszt. A város sétálóutcáján szabadprogramunk 
során hangulatos üzleteket fedezhetünk fel. Ezt követően rövid kitérőt teszünk 
Daytona Beachre. Ez az egyetlen hely ahol autónkkal a strandon furikázhatunk. 
Ezt a hihetetlenül hosszú strandot régen autóversenyzésre használták. Még 
Henry Ford és Louis Chevrolet is itt tesztelte autóit. 

 
 
 
 
 
 
 



12.nap: Ezen a napon szabadprogram. Aki szeretne, pihenhet a hotel medencéjénél, vagy egy egésznapos 
bevásárló túrán vehet részt velünk a hatalmas Premium Outlet centerben ahol első kézből több mint 150 
világmárka sorakoztatja fel portékáit… általában leértékelve.  
 

 
 
 
13.nap: Ezen a napon ajánljuk 10.00 órától, hogy akinek még van ereje, ne hagyja ki a Universal Stúdió 
meglátogatását. A varázslatos mesevilágban megelevenedik sok-sok híres filmjelenet, miközben a hullámvasutak 
és „több D-s” mozik forgatagában egyik ámulatból esünk a másikba.   

http://www.universalorlando.com/ 
 

   
 
vagy… egésznapos látogatás Disneylandban és a MGM studióban.  
 

    
 

 

14.nap:  Szabadprogram 
A hazaindulás előtti utolsó nap! Mindenki amit szeretne, azt választhat… vásárolni… strandolni… élményparkban 
szórakozni… múzeumot látogatni… bármit megszervezünk☺. 
 

 
15.nap: Hazautazás a menetrend szerint. Hazaérkezés a 16.nap. 


