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    Miami
Miami är näst 
största staden i 
Florida, Jack-

sonville är störst. 
Framför allt Mia-

mi Beach är värt 
ett besök – en bland-

ning av allt! Skyskrapor 
kontra sandstrand, billiga 

affärer och lyxbutiker, enkla 
hak och riktiga lyxkrogar. 

Vill du inte hålla till på 
stranden kan du alltid 
shoppa längs Lincoln Road 
eller gå in på varuhuset 
Lincoln Mall som är 
luftkonditionerat. Miami 
Beach är avslappnat, kul 
och händelserikt och det 
finns något att göra för  
de flesta. 

Ett trevligt hotell är Royal 
Palm South Beach Miami 
på Collins Avenue som man 
kan få för cirka 1 500 kr/
natt. Vill man spara pengar 
kan man bo på vandrarhem 
i sovsalar och betala mellan 
150 och 250 kronor natten. 

Key West
Från Miami styrde jag bilen 
söderut mot sydligaste 
spetsen i Florida, Key West. 
Om man ser ”The Keys” från 
luften ser det ut som ett 
pärlband. Detta pärlband 
består av koraller och binds 
ihop av 43 broar. Key West 
har ett äventyrligt förflutet 
med pirater, vrakplundring 
och smuggling.

Även författaren Ernest 
Hemingway bodde där och i 
dag är hans hus på 907 
Whitehead Street ett muse-
um. Om inte det lockar så ta 
en tur på Duval Street som är 
en rolig gata med mycket 
sorl, skratt och folkmyller. 

I hamnen finns det 
mängder av aktiviteter att 
boka, som snorkelutflykt, 
dyklektion eller fisketur.  
Men det är också härligt att 
bara gå runt och strosa. 

Ett tips är hotellet Not 
Your Average hotel som ägs 
av två svenska bröder (pris 
ca 1 200 kr inkl frukost). 

Everglades
På väg tillbaka från Key West 
stannade jag till i Everglades 
nationalpark som sedan 1979 
är med på Unescos lista över 
världsarv. Hit åker man för 
att se alligatorer och andra 
djur som fåglar, ödlor och 
tvättbjörn. Passar alla som 
tycker om djur och natur.

Fort Lauderdale
Att åka på kanalerna i Fort 
Lauderdale är kul och det 
finns många hållplatser på 
rundturen. Många passar på 
att ta en kanaltur på väg till 
en restaurang eller om man 
ska Down Town och flanera.

Båtfärden bjuder på 
imponerande syner med 
fantastiska hus. Turen går 
genom marinan, som är en av 
de mer exklusiva i USA, och 
ner mot Marriott Hotell som 
har blivit känt för sin 
roterande restaurang. 
Härifrån ser man även Port 
Everglades, som kryssnings-
fartygen utgår från.

Daytona Beach
Östkusten är fylld med fan- 
tastiska stränder och städer 
som West Palm Beach, Palm 
Bay, Cape Canaveral och 
rymdbasen Kennedy Space 
center på ön Merrit Island. 
Högre upp ligger Daytona 
Beach och Jacksonville. 

Daytona Beach är en 
vacker plats att besöka för 
sina stränder, naturreservat, 
floder och friluftsliv – plus att 
det är en cool ”Biker Town” 
med mycket motorcyklar.  
Friluftslivet består ofta av att 
grilla, paddla, simma, campa, 
vandra och cykla.

Crystal River  
och Homosassa
Vill du bada i Mexikanska 
golfen, simma med sjökor, 
snorkla och uppleva under-
skön natur ska du ta dig mot 
Citrus County. I Homosassa 
Nationalpark kan du se 
havsörnar, flamingor, björnar 
och mycket mer. Läs mer 
om Crystal River på sid 86!
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FLORIDAEn varm  
och solig se- 
mester i Florida  
är för många  
en dröm. I dag 
behöver den inte 
kännas så avläg- 
sen när chansen  
att hitta billiga 
biljetter har ökat. 
Allas reporter  
åkte dit och ut- 
forskade både  
öst- och väst- 
kusten med  
bil.

Bada med sjökor i Mexikanska golfen.
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Häng med på vår tripp 
runt Florida så får du 
uppleva så mycket som 
möjligt av den populära 
solskensstaten! Missa  
inte budgetpärlan  
Citrus County!
AV INGELA HARALDSDOTTER  
FOTO: INGELA HARALDSDOTTER, 
SHUTTERSTOCK

Om man ser ”The Keys” 
från luften ser det ut 
som ett pärlband.
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Västkusten
Västkusten vid Mexikanska 
golfen har mycket sevärt, 
bland annat Tampa där man 
kan ägna sig åt shopping,  
museer, delfinkryssning och 
akvarium. Tarpon Springs är 
känt för sina tvättsvampar 
(sponges), och St Petersburg 
och Clearwater för de bästa 
stränderna. Port Charlotte är 
värt ett besök för dess vackra 
omgivningar, och ta gärna 
även en sväng inom fridfulla 
Fort Meyers.

Orlando
Orlando är nöjesparkernas 
centrum. Här har Disney 
World fyra parker och 
Universal två. Harry Potter-
parken och The Forbidden 
Journey (Den förbjudna 
resan) erbjuder också 
fantastiska åkturer. Andra 
tips är Jurassic park, Posei- 
dons Fury och The Amazing 
Adventures of Spider-Man.

Om du ska shoppa i 
Orlando så finns det bland 

annat två stora outlet- 
butiker. Jag blev själv lite  
besviken eftersom de inte  
var så billiga som på 
västkusten i 
Citrus County, 
men det är i alla 
fall billigare än hemma.  
Det ena är Orlando Inter- 
national Premium Outlets 
(www.premiumoutlets.com) 
och det andra är Lake Buena 
Vista Factory Stores  
(www.lbvfs.com) 

I Orlando var det dags  
att åka hem till Sverige, så 
jag körde hyrbilen till flyg- 
platsen.

Ett litet tips:  
Var inte för tidig 

på Orlandos 
flygplats för den 

är inte särskilt 
stor.
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       En havskryssning på 3–5 
dagar med fartyg från Fort 
Lauderdale behöver inte vara 
så dyrt. Nu har de även öpp- 
nat för turer till Kuba. Om det 
inte är ett måste för dig med 
en kryssning utan mer ”om 
jag kommer över en billig 
biljett” så börja kolla fyra 
veckor innan på sista minuten. 
Jag hittade 5-dagarsresor för 
6 000 kronor för två personer. 
Men tänk på att det kostar 
nästan lika mycket i dricks och 
det kommer man inte undan. 

Forts på nästa sida

Pelikan i Key West.

Bada med sjökor i Mexikanska golfen.

Babyalligator i Everglades.

Orlando – nöjesparkernas centrum.
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Det går utmärkt att hyra  
bil i förväg på nätet utan 
extra kostnad. Tänk på att 
hyrbilen ska ha fria mil och 
att eventuell respartner också 
ska få köra bilen. Regeln är 
full tank när man hämtar och 
full tank när man lämnar.  

Hyrbil för två veckor kostar 
ca 4 000 kronor och det 
skiljde bara 800 kronor 
mellan en och två veckor. Hyr 
gärna hela perioden – för bil 
behöver man i Florida. 

Jag landade i Miami och 
åkte hem från Orlando och 
det kostade mig 20 dollar  
(ca 200 kronor) mer att 
lämna bilen på annan ort. 

Flygresan tar cirka 9 timmar. Jag ville 
undvika att mellanlanda och sparade  
då mellan 4 och 16 timmars restid.

Det kostade cirka 1 000 kronor mer  
att flyga direkt till Miami eller Orlando, 
men direktflyg sparar timmar av väntan 
på flygplatser, där man ändå spenderar 
pengar på mat och dryck. 

Det går att hitta billiga flygbiljetter till 
Miami och Orlando. Med priser på runt 
2 000 kronor enkel väg, Miami är ofta 
lite dyrare. Det viktiga är att vara ute i 
god tid för att få ett bra pris. 

Passa 
på att 
kryssa!

Resa 
dit 

www.cruse.com  
www.cruesdeals.com  
www.cruisecritic.comBra hemsidor:

Hyra 
bil



86
Allas 3/17

Bästa skaldjuren på Freezer TIKI bar
I Homosassa ligger denna pärla som är  
ett gammalt fryshus och beskrivs  som 
”Gamla Florida när det är som bäst”. 
Färskgrillade kryddiga räkor i bästa 
sydstatsanda, kräftor, krabbor, multe, 
alligator och mycket mer.

Här hittade jag den allra läckraste  
dippsåsen som kallas Smoked Mullet dip 
(rökt multe dipp). Åk inte hit utan att prova 
den! Sök på The Freezer på Facebook så 
hittar du skaldjursrestaurangen. Receptet 
på dippen var tyvärr superhemligt…

Ekologiskt på The Green house
Jag njöt av organiskt odlad mat i Homo- 
sassa på The Greenhouse. En fantastiskt 
trevlig restaurang med hjälpsam personal 
och en ägare som serverade oss personli-
gen och berättade om maten vi skulle äta. 

Grannies breakfast
Pannkakor med sirap, stekt ägg, stekt 
potatis, kryddiga stekta korvar, bullar med 
sås, bacon, majsgröt, köttfärs, pommes och 
mycket mer. En enda stor härlig kaloribomb 
och det smakade hemlagat på Grannies 
frukostställe i Crystal River som många körde 
långväga till.

Godaste kinamaten jag ätit
På en liten knappt synlig sidoväg i Crystal 
River ligger en kinesisk restaurang som heter 
Mr King. Jag sa bara ”jag vill äta något 
gott” och in kom den underbaraste kinamat 
jag ätit i hela mitt liv!  

Kammusslor var vardagsmat
Jag hade lyxen att där jag bodde stod båten 
utanför dörren vid floden. Det tog tjugo minu-
ter så var man ute mitt i Mexikanska golfen. 
Här dök man i med snorkel, cyklop och 
simfötter och en nätpåse och det var inte 
djupare än en meter. Vissa dagar fångade 
vi kammusslor och andra dagar fiskade vi. 

Häftigaste drinken var på Crackers
Restaurangen ligger vid floden och det var 
en ganska högljudd, men väldigt trevlig, 
stämning. Folk kom i sina båtar, la till vid 
bryggorna och gick upp och tog en drink i 
baren och lyssnade på livemusik. Med en 
strawberry daiquiri i handen, utsikt över 
bryggor, båtar och badgäster, 35 grader 
varmt och strålande sol gav besöket en 
härlig och avkopplande Floridakänsla.

Bästa bryggeriet var Copp Brewery
Jag mötte Fran Copp, öltillverkaren som 
startade sitt bryggeri för tio år sedan. Ett trev-
ligt litet bryggeri med väldigt  goda ölsorter. 
I dag säljer Fran sin öl till flera olika leveran-
törer och restauranger i Florida. Är du 
ölintresserad är bryggeriet väl värt ett besök. 
(www.coppbrewery.com)

Klaraste vattnet  
i Rainbow River
Drickbart och kristallklart 
vatten med vattenfall från 
underjordiska källor. Jag tog 
en kanottur på floden och 
kan varmt rekommendera 
det. Många lokala invånare 
åker hit på helgerna så bästa 
tiden är mitt i veckan.

Fantastiskt hantverk
På en av de gamla gatorna i 
Crystal River promenerade 
jag in i en spännande shop 
som sålde hantverk från om-
rådet, Franklin Anderson 
Gallery of Craft. Oj, vad jag 
hade kunna shoppa där! De 
har fantastiska konstnärer  
i området. (www.franklin- 
andersongallery.com)

Citrus County är 
ett område på 
Floridas västkust, 
ungefär i mitten 

av den avlånga staten. Inte 
så många turister hittar hit 
och prisläget är lägre än på 
mer välbesökta platser.

Vill du uppleva sjökor i  
sin naturliga miljö så hyr en 

kajak eller kanot en morgon. 
Du ser både sjökor, kanske 
en alligator och definitivt  
fiskar, delfiner, fåglar, uttrar, 
sköldpaddor och en väldigt 
orörd natur. Även en liten 
hajfena kan dyka upp…

Du kan också simma till-
sammans med sjökor; du 
ska bara inte simma fram till 

dem för de är skygga. Men de 
kommer gärna till dig och vill 
bli kliade på ryggen innan de 
simmar vidare. Ta gärna till-
fället i akt att åka ut med en 
båt för ”scalloping” (fiska 
kammusslor). Högsäsong maj 
till september.

Missa inte det här om du 
åker hit! 

Vattenfall i 
Rainbow River.

Mr King serverade den godaste 
kinesmat jag ätit!

Båtbrygga till baren Crackers.

Upptäck en dold budgetpärla
Citrus  
CountyJag stannade och laddade mina batterier i Citrus County, mötte 

min första sjöko, fångade och tillagade mina första kammusslor.  
Här mötte jag också många trevliga, vänliga och öppna människor. 

På Freezer TIKI  
bar serverades 
supergoda 
grillade räkor  
med sydstats- 
krydda.

Ät och 
drick 
gott!


