ESCORTED TOURS

Florida Adventure
St. Augustine

Homosassa Springs

Naples
Marathon

April:
Mei:
Juni:
Juli:
Aug:
Sept:
Okt.:

25
16
06
04
18
01
12
03
DUUR
11 DAGEN /
10 NACHTEN

Begeleiding: Nederlands

DAG 1: AANKOMST TE MIAMI AIRPORT
Bij aankomst, shuttle transfer van de luchthaven naar het hotel
Sheraton Miami Airport. Check-in, vrije tijd en logies.
DAG 2: MIAMI - KEY WEST
Vandaag reizen we zuidwaarts en bereiken zo het uitgestrekte
natuurgebied van de Everglades. U geniet van een onvergetelijke
tocht per ‘airboat’ door het moeras op zoek naar alligators. Dan
verder naar Islamorada en bezoek aan Robbie’s Tarpon Marina
waar u de kans krijgt om hongerige, reusachtige ‘tarpons’ te
voederen. Eind van de namiddag doorreis naar Key West waar u
de twee volgende nachten logeert in het hotel Fairfield Inn &
Suites the Keys Collection. Logies.

Sarasota

AFREISDATA
BEGIN en EINDE: MIAMI

Autocar rondreis

Indien gewenst, kan u deze dag ook in Orlando blijven en
genieten van een extra dag parkbezoek.

DAG 3: KEY WEST
Volledig vrije dag voor eigen verkenning - ontdek de charmes van
dit stadje: het huis van Hemingway, de pittoreske Duval Street,
Mallory Square, het Aquarium, musea, ..enz. en geniet van een
adembenemende zonsondergang over de Golf van Mexico.
(optionele catamaran cruise met drinks aan boord).

DAG 9: ORLANDO - KENNEDY SPACE CENTER - MIAMI
U verlaat Orlando vroeg in de ochtend en rijdt naar het beroemde
Kennedy Space Center gelegen op het schiereiland van Cap
Canaveral. Bezoek aan het NASA center, aan de lanceerinstallaties,
de Rocket Garden, het complex Spaceport USA en veel meer.
Daarna doorreis naar Miami waar u rond 18u. aankomt. Logies:
Stiles Hotel South Beach of gelijkwaardig.

DAG 4: KEY WEST - NAPLES - SARASOTA
We reizen vandaag via de Tamiami Trail richting Naples, een
prachtige badplaats, gelegen aan de Golf van Mexico. Halte aan
‘Tin City’ een pittoreske markt in het oude stadscentrum. Na de
lunch rijden we verder via Fort Myers tot Sarasota, beroemd om
de prachtige zandstranden. Liogies voor twee nachten in het
hotel Sandcastle Lido Beach Hotel.

DAG 10: MIAMI BEACH
Vrije dag om Miami Beach te ontdekken. Maak een wandeling
langs het strand, huur een fiets of segway, ga shoppen aan
Lincoln Road of maak een ontspannen boottocht op de
Intercoastal Waterway langs prachtige villa's van beroemde
sterren.

DAG 5: SARASOTA
Vandaag kan u lekker niksen, genieten van het strand en het
zwembad... of op ontdekking gaan in de winkeltjes van Saint
Armand’s Circle.

DAG 11: VERTREK UIT MIAMI
Vrije voormiddag. Daarna vrije transfer (niet inbegrepen) van het
hotel naar de luchthaven en einde van deze prachtige reis.
Verlenging mogelijk mits supplement.

DAG 6: SARASOTA - HOMOSASSA SPRINGS – ORLANDO
U ontdekt vandaag een iets ander Florida. Via de imposante
Sunshine Skyway Bridge en Tampa, rijdt u naar Tarpon Springs
voor een oponthoud in dit beroemde ‘Griekse’ sponsenstadje.
Dan verder noordwaarts naar Homosassa Springs State Park
waar u kennis maakt met de typische fauna en flora van deze
kustregio. De dag eindigt te Orlando waar gelogeerd wordt in het
hotel Holiday Inn Resort Lake Buena Vista (3 nachten).

INBEGREPEN:
- 10 overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig).
- Dagelijks ontbijt (meestal continentaal).
- Rondreis per luxe-autocar.
- Bezoeken en uitstappen volgens het programma.
- Airboat ride in de Everglades, Robbie's Tarpon Marina, Homosassa
Springs State Park, toegang tot het Castillo San Marco en tot
Kennedy Space Center.
- Diensten van een Nederlandstalig gids tijdens de rondreis.
- De lokale taksen.

DAG 7: ORLANDO
Vrije dag of facultatief bezoek aan één van de beroemde
attractieparken. SEAWORLD met o.a. spectakel van orka's,
dolfijnen en zeeleeuwen, ontdek Terror of the Deep, Wild Arctic,
Journey to Atlantis' of UNIVERSAL STUDIOS met o.a. Men in
Black, Ghostbusters, Earthquake, Back to the Future, Jurassic
Park, Transformers, Twister en niet te vergeten het spetterende
vuurwerk 'IllumiNation, of aan één van de prachtige DISNEY
PARKEN zoals EPCOT, Magic Kingdom en Animal Kingdom.
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DAG 8: ORLANDO - ST. AUGUSTINE - DAYTONA BEACH ORLANDO
Deze voormiddag rijden we naar Saint Augustine en bezoeken er
het historische centrum met het beroemde Castillo de San Marco,
de vele typische gebouwen in 'Spaanse' stijl, het San Augustin
Antiguo, een echt openlucht-museum en veel meer. Daarna
verder langs de kust naar Daytona Beach. Ontdekt er de charmes
van deze geanimeerde badplaats en brengt er een bezoek aan de
beroemde 'Speedway'. Vrije lunch onderweg. Daarna terug naar
Orlando voor logies.

Optie: EXTRA DAGEN STRANDVAKANTIE te MIAMI BEACH
na deze rondreis. Prijs op aanvraag volgens het gekozen hotel.

Prijs per persoon in EURO
Periode
25/04 - 31/10/2020

Single
2.167

Wings n
‘ Wheels - Website & Promotions: www.wnw.be/america

Dubbel
1.447

Triple
1.219

Quad
1.116

Kind 8-16 j.
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