FLORIDA

Amusement & Fun

PRIJS PER PERSOON

UNIVERSAL STUDIOS &
ISLANDS OF ADVENTURE

1 Park - 1 Day Base ticket
2 Parks - 1 Day - Park to Park
2 Parks - 2 Days - Park to Park
3 Parks - 2 Days - Park to Park
2 Parks - EXPLORER PASS
3 Parks - EXPLORER PASS
Explorer Pass: geldig gedurende 14 dagen
onbeperkte toegang tot
-Universal Studios Florida en
-Universal Studios Island of Adventure.
-Universal's Volcano Bay Adventure Park.
Tevens gratis toegang tot alle clubs en het
live-entertainment van de Universal Citywalk.

SEAWORLD ORLANDO

Toegangsticket tot Sea World Orlando voor 1
dag. Met meer dan 20 verschillende attracties
wordt dit beslist een onvergetelijke dag voor
de volledige familie.

Adult

Child
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SEAWORLD ORLANDO & AQUATICA COMBO
2 Days / 2 Parks Ticket
Toegang voor één dag voor elk park,
in een tijdspanne van 14 dagen
-Seaworld Orlando &
-Seaworld's Aquatica

106

SEAWORLD & AQUATICA & BUSCH GARDENS
3 Days / 3 Parks Ticket
Toegang voor één dag voor elk park,
in een tijdspanne van 14 dagen
-Seaworld Orlando &
-Seaworld's Aquatica
-Busch Gardens Tampa

KENNEDY SPACE CENTER

Toegang tot Kennedy Space Center voor een
dag met inbegrip van de IMAX films, alle
shows en tentoonstellingen, de Astronaut Hall
of Fame en de Space Flight Simulators.
OF KENNEDY SPACE CENTER
SPACE PASS PLUS

LEGOLAND FLORIDA

Toegang voor 1 dag tot Legoland Florida. Een
familie pretpark, vooral voor kinderen tussen
2-12jaar, gelegen in Winter Haven, ten zuiden
van Orlando. Geniet er van meer dan 50
‘rides’, shows en attracties.
LEGOLAND 1 dag + WATERPARK
LEGOLAND 2 DAGEN (zonder waterpark)
LEGOLAND 2 DAGEN + WATERPARK
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Een uniek waterpretpark enig in de wereld, waar je door 300 feet lange en bochtige glijbanen in het kristalblauwe
water plonst terwijl de Commerson dolfijnen dartel meesurfen. Een adembenemende rivier met uitdagende
stroomversnellingen, terwijl een andere rivier je zachtjes door een prachtig kleurrijke onderwaterwereld laat
glijden. Double Wave pools waar je heerlijk van de zon of de schaduw kan genieten, kortom een heerlijke ervaring
voor de waterratten onder u.

Ontdek het water en onderwater leven, geniet van de zeker niet te missen BELIEVE ® orka Show waar je in de
pret kan delen als je op de voorste rijen zit. Hou je hart vast tijdens Wild Arctic ®, Kraken ® en Journey to Atlantic
®
. Je kan er ook de nieuwsgierige dolfijnen strelen.

Universal’s Volcano Bay brengt je naar de Stille Zuidzee, spectaculair en prachtig ontworpen... een schilderachtig
paradijs. De attracties bevinden zich in 4 themagebieden, elk geinspireerd door diverse Polynesische eilanden en
culturen. Het middelpunt van het park is ‘Krakatau’, een vulkaan die overdag watervallen spuwt en die ‘s nachts
laat veranderen in lavastromen. “Wave Village” is een rustig deel in het park en kijkt uit over het glinsterende
water van Waturi Beach aan de voet van de vulkaan waar u ook privé cabana’s kan huren. “River Village” biedt
plezier aan mensen van alle leeftijden, en zeker aan de allerkleinsten met waterglijbanen, body-slides, enz. En
als laatste “Rainforest Village” dat zich uitstrekt langs de oevers van een actievolle rivier en de perfecte mix van
opwinding en ontspanning voorziet. De Aqua-canoe is wellicht een goeie manier om de dag te eindigen!

Opwinding troef! Reeds de aanblik van het park terwijl je ernaartoe wandelt doet je hart heel wat sneller kloppen. Navigeer door de vijf verschillende opwindende eilanden, waar je verbeelding uit de strip- en kinderverhalen
tot leven komt. De verschillende attracties zoals The Amazing Adventures of Spider-Man ®, The Incredible Hulk
rollercoaster ®, Jurassic Park River Adventure ® en The Cat In the Hat ® zijn er om volop van te genieten. Naast
dit alles mag natuurlijk een bezoek aan het opwindende park van Harry Potter niet ontbreken.
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Het beroemste park voor film en TV thema’s. Een enorm grote keuze aan attracties en shows zoals het spectaculaire Revenge of the Mummy™, ‘E.T.’, Back to the Future, Splash Mountain™, Alien Attack™, Shrek 4-D™, Men in
Black™, Jaws™, Jimmy Neutron’s Nicktoon Blast™ en sinds 2013 uitgebreid met een thema geedeelte rond de
populaire tekenfilm serie The Simpsons, Springfield en de attractie The Transformers™.
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Het ultieme familie Adventure Park met een waaier van fascinerende attracties en ontmoetingen op het Afrikaanse
continent. Meer dan 2000 exotische dieren, live shows, adembenemende coasterrides. Sheikra, nog maar twee
jaar nieuw, 200 voet hoog, en dan 90 graden naar beneden. Binnenkort worden de wagens zonder vloer geintroduceerd waardoor de coaster-rider helemaal naar beneden kan kijken. Ook in het nieuwe Mirage Canteen waar je
teruggevoerd wordt naar het America van de jaren 40, met muziek en dans, herbeleef je de tijd van Hollywoods
Golden Years.
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Florida: Excursions & Activities
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32 per volwassene
40 per volwassene
22 per volwassene
28 per volwassene
27 per volwassene
45 per volwassene
57 per volwassene
216 per volwassene
74 per volwassene
111 per volwassene
36 per volwassene
76 per volwassene
55 per volwassene
38 per volwassene
109 per volwassene
47 per volwassene
68 per volwassene
51 per volwassene

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

23 per kind (0-12 jaar).
32 per kind (0-11 jaar).
17 per kind (5-11 jaar).
18 per kind (5-11 jaar).
21 per kind (2-12 jaar).
35 per kind (3-9 jaar).
47 per kind (5-9 jaar).
216 per kind (5-9 jaar).
57 per kind (3-12 jaar).
86 per kind (3-12 jaar).
27 per kind (3-11 jaar).
67 per kind (3-11 jaar).
45 per kind (3-11 jaar).
38 per kind (min. 6j.).
99 per kind (6-11 jaar).
47 per kind (3-11 jaar).
63 per kind (3-9 jaar).
51 per kind.

€ 102 per volwassene

€ 90 per kind (3-11 jaar).

ISLAMORADA - FLORIDA KEYS
THEATRE OF THE SEAS 01/01-31/12.
THEATER OF THE SEAS General Admission

€ 38 per volwassene

€ 22 per kind (3-10jaar)

DOLPHIN SWIM 06/01-27/03 ** 01/05-15/06 ** 01/09-21/12
SWIM 28/03-30/04 ** 16/06-31/08 ** 22/12-31/12

€ 185 per volwassene
€ 209 per volwassene

€ 185 per kind (min. 5j.)
€ 209 per kind (min. 5j.)

DOLPHIN WADE
DOLPHIN MEET or PAINT

€ 154 per volwassene
€ 89 per volwassene

€ 154 per kind (min. 5j.)
€ 89 per kind (min. 5j.)

SEA RAY SWIM

€ 70 per volwassene

€ 70 per kind (min. 5j.)

SHARK SWIM

€ 107 per volwassene

€ 107 per kind (min. 5j.)

THEATER OF THE SEAS ADVENTURE CRUISE 4h.
THEATER OF THE SEAS SUNSET CRUISE 2h.

€ 107 per volwassene
€ 70 per volwassene

€ 107 per kind (min. 5j.)
€ 70 per kind (min. 5j.)

KEY WEST
DOUBLE DIP SNORKEL TOUR 3 hours
€ 96 per volw.
Departure 9h. / 12.30h.
FURY CATAMARAN SUNSET CRUISE 3 hours - Dept. 16h.
€ 50 per volw.
PARASAILING - 1 hour single or tandem
€ 71 per volw.
JET SKI TOUR 90 minutes
€ 166 per volw.
Valid per unit for up to 2 persons
CONCH TOUR TRAIN 90 minutes - every half hour
€ 29 per volw.
OLD TOWN TROLLEY HOP ON/HOP OFF - 90 minutes
€ 37 per volw.
KEY WEST EXPRESS TO FORT MYERS (3,5 hours)
01/04-31/12. Dept. 18Hrs. Key West
€ 94 per volw.
			
ORLANDO
GATORLAND Admission
GATORLAND Admission + zip line
FUN SPOT ATTRACTION PARK 1 DAY-1 PARK Unlimited
BOGGY CREEK SCENIC NATURE AIRBOAT RIDE 30 minutes
BOGGY CREEK SCENIC NATURE TOUR 1 hour
SWIM WHERE THE MANATEES LIVE - Excursion 10 hours
Saturday early morning departures, including transportation
from Orlando; boatride on the Crystal River, use of mask and
snorkel, breakfast bag and lunch.
ORLANDO BALLOON RIDE weekdagen
idem weekend
DISCOVERY COVE NO SWIM
		
DISCOVERY COVE WITH SWIM
		

€
€
€
€
€
€

29 per volw.
67 per volw.
47 per volw.
28 per volw.
47 per volw.
100 per volw.

FLORIDA EXCURSIONS

MIAMI BEACH
Miami Bike Rental Full Day
Guided Bike Tour (3 hours)
Everglades Safari Park Admission & Airboat Ride 01/01-31/05
01/06-31/12
Millionaires Row cruise 90 minutes
Miami SeaAquarium Admission
SeaAquarium Dolphin Odyssey observer
SeaAquarium Dolphin Odyssey and swim
Go Miami Card 1 day
Go Miami Card 2 days
Miami guided Citytour
Miami Citytour + Everglades Airboat Ride
Miami Citytour + Biscayne Bay boatride
Wynwood & Miami Design District in French
Van Little Havana tot Wynwood, begeleid in het engels
Everglades sightseeing tour 6 hours - Engels
Everglades sightseeing tour 4 hours - Frans
Sportfishing from South Beach
Departure 9h./13.45h./20h. - 4 hours
Rod, reel, bait, tackle and fish licence included
Key West 1 day excursion (15 hours) + Trolley ticket

€ 45 per kind (4-10j.)
€ 36 per kind (6-12j).
€ 71 per kind (6-12j).
Min. 26y. old
€ 15 per kind (4-12j.)
€ 15 per kind (4-12j.)
€ 69 per kind (6-11j.)
€ 30 per kind (0-5j.)
€
€
€
€
€
€

19
67
47
17
29
87

per
per
per
per
per
per

kind 3-12j.
kind 3-12j.
kind.
kind 3-10j.
kind 3-10j.
kind 3-11j.

€ 158 per volw.
€ 120 per kind 6-14j.
€ 184 per volw.
€ 120 per kind 6-14j.
Vanaf € 202 tot € 222 per vw./kind afhankelijk van
gekozen dag en seizoen.
Vanaf € 302 tot € 342 per volw./kind afhankelijk van
gekozen dag en seizoen.
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