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HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
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1 SMELT VOOR DE PASTEL
KLEURIGE GEVELS VAN 

DE ARTDECO GEBOUWEN 
VAN SOUTH BEACH
Miami Beach is de ansichtkaart van Miami: een 
badplaats voor luxetoerisme, gebouwd in het 
begin van de jaren 1930, langs een enorm 
strand dat zich eindeloos uitstrekt naar het 
noorden. Zijn originaliteit ligt in de eerste 
plaats in zijn art-decoarchitectuur die uniek is 

in de wereld, met een combinatie van geome-
trische elementen en bloemmotieven die zo ty-
pisch is voor Florida. Er staan meer dan 800 
van dergelijke gebouwen in de stad! Blz. 167
Goed om te weten: de Miami Design Preserva-
tion League organiseert rondleidingen in het 
Art Deco District door architecten of geschied-
kundigen o  mdpl.org.

2 ONTSPAN OP HET 
STRAND VAN MIAMI 

BEACH, ZO KARAKTERISTIEK 
MET ZIJN BEROEMDE 
KLEURRIJKE HOUTEN 
STRANDWACHTERSPOSTEN
Aan de ene kant het weidse uitzicht over de 
oceaan, en aan de andere kant de achterkanten 
van luxehotels, met hun droomzwembaden en 
hun weelderige tropische tuinen. Een mooie 
wandeling is de beachwalk (de promenade die 
soms in baksteen is aangelegd en soms in hout) 
die kilometers langs het strand loopt, van het 
zuidelijkste puntje van South Beach tot het gro-
te hotel-resort Fontainebleau. Blz. 167
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Op deze pagina’s zetten we de 
toeristische highlights voor je op 
een rijtje – stuk voor stuk zijn het 
met recht topervaringen die je 
niet mag missen!
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ABC VAN FLORIDA
bijnaam - The Sunshine State.
oppervlakte - 151.670 km².
bevolking - meer dan 21 miljoen inwoners in 2017 (326 miljoen in de hele VS).
bevolkingsdichtheid - 136,4 inwoners per km² (gemiddelde VS: 35 per km²). 
werkloosheidsgraad - minder dan 4% in 2018 (op dat moment vergelijkbaar met het 
gemiddelde in de Verenigde Staten).
hoofdstad - Tallahassee (jaja!).
belangrijkste steden - Miami, Jacksonville, Tampa, Saint Petersburg, Orlando, 
 Hialeah, Fort Lauderdale, Tallahassee.
gouverneur - Ron DeSantis, Republikeinse Partij; verkozen eind 2018.

ALVORENS TE VERTREKKEN

Nuttige adressen

In België

ambassade van de verenigde staten 
van amerika - Regentlaan 27, 1000 Brus
sel T  (02) 811 40 00 o  be.usembassy.gov.
wegwijzer reisinfo - Beenhouwersstraat 
9, 8000 Brugge T  (050) 33 75 88 :  info@
wegwijzer.be o  wegwijzer.be. Onafhanke-
lijk reisinformatiecentrum met leeszaal 
(reisgidsen, tijdschriften, kaarten, reisver-
slagen). Uitgever van het magazine Reis
krant. Organisator van Reismarkt (reizigers 
informeren reizigers), workshops en andere 
activiteiten. Leden- en jongerenorganisatie.  

In Nederland

ambassade van de verenigde staten 
van amerika - John Adams Park 1, 2244 
BZ Wassenaar T  (070) 310 22 09  :  irc
thehague@state.gov o  nl.usembassy.gov.
consulaat generaal van de verenigde 
staten - Museumplein 19, 1071 DJ Am
sterdam o  nl.usembassy.gov.
vereniging visitusa - T  (030) 677 19 90 
o  visitusa.nl.

In de Verenigde Staten 

ambassade van belgië - 3330 Garfield 
Street NW Washington DC 20008 T  (202) 
333 69 00 :  washington@diplobel.fed.be 
o  unitedstates.diplomatie.belgium.be en 
o  belgiumintheusa.be. 

ambassade van nederland - 4200 Lin
nean Avenue NW Washington DC 20008 
T  (202) 244 5300. Fax: (202) 362 3430 
o  nederlandwereldwijd.nl.

Formaliteiten
• Een biometrisch of elektronisch pas-
poort, die nog geldig is tijdens het verblijf,  
volstaat voor Belgen en Nederlanders die 
niet langer dan 90 dagen in de VS verblij-
ven. Elke reiziger die onder dit zogenoem-
de ‘Visa Waiver Programm’ reist (waaron-
der Belgen en Nederlanders) is verplicht 
om elektronische toestemming te beko-
men via het Electronic System for Travel 
Authorization (ESTA); o  esta.cbp.dhs.
gov/esta/.
Deze voorwaarden gelden ook voor een 
transit op een luchthaven in de VS.
Verder moet je financiële solvabiliteit kun-
nen bewijzen.  
• Opgelet, als de ESTA wordt geweigerd, 
dan kun je daar niets tegen doen. Je moet 
dan een visum aanvragen, en dat is een 
dure en soms lange procedure. Een ESTA 
wordt zo ongeveer automatisch geweigerd 
als je een land hebt bezocht dat door de 
Amerikaanse autoriteiten als een ‘risico-
land’ wordt beschouwd (Afghanistan, Iran, 
Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië, Jemen). 
Vraag je ESTA dus zo vroeg mogelijk aan!
• Je hebt geen visum of ESTA nodig als je 
de VS binnenreist over land vanuit Canada 

of Mexico of per ferry vanuit Vancouver 
(Canada) naar Victoria (VS).
• Opgelet: een visum blijft wel noodza-
kelijk voor diplomaten, stagiair(e)s, au 
pairs, journalisten op dienstreis en perso-
nen aan wie een ESTA geweigerd werd. De 
procedure omvat een persoonlijk gesprek 
op de ambassade van de Verenigde Staten 
in Brussel of Wassenaar.
• Blijf je langer dan 90 dagen in de Ver-
enigde Staten, dan heb je wel een visum 
nodig. Dat geldt ook als je naar de VS gaat 
om te werken of studeren (zelfs voor een 
korte periode). Neem in dat geval contact 
op met de Amerikaanse ambassade in Bel-
gië of Nederland. 
• Voor kinderen gelden dezelfde formali-
teiten. Reist het kind met één van de ou-
ders, dan is het aangeraden dat de ouder 
die het kind niet vergezelt een schriftelijke 
toestemming opmaakt (in het Engels) en 
die laat legaliseren door het gemeentebe-
stuur.
• Ben je onder de 18 jaar en reis je alleen, 
met slechts één familielid of met een per-
soon die niet één van de ouders is, dan is 
de schriftelijke toestemming van beide ou-
ders vereist (in het Engels). Het bewijs 
moet worden gelegaliseerd.  
• Je moet een vliegtuigticket heen en te-
rug kunnen tonen, of een ander ticket 
waarmee je kunt aantonen dat je van plan 
bent de Verenigde Staten te verlaten. Wan-
neer je de immigratiedienst passeert, wor-
den je digitale vingerafdruk en een foto 
genomen.
• Reizigers die niet de Belgische of Ne-
derlandse nationaliteit hebben, nemen 
best op voorhand contact op met de am-
bassade van de Verenigde Staten in België 
of Nederland.
• Om te mogen autorijden in Amerika 
volstaat een Europees rijbewijs.
• Het is verboden om niet-gesteriliseer-
de bederfelijke of plantaardige voedings-
waren in te voeren (fijne vleeswaren, kaas, 

koekjes). Alleen conserven worden toege-
staan (bij vlees moet de herkomst vermeld 
worden op de verpakking). Ook een fles 
sterkedrank of twee flessen wijn per per-
soon (in de bagage) is toegelaten.
• Laad al je elektrische toestellen 
(smartphones, tablets, laptops) op voor je 
vertrekt met het vliegtuig. Voor alle vluch-
ten naar of via de Verenigde Staten of Lon-
den moeten de veiligheidsagenten je toe-
stel kunnen aanzetten. Houd uit voorzorg 
ook je oplader bij de hand. Is je toestel niet 
opgeladen of defect, dan kan het in beslag 
worden genomen.
• Bagage die wordt ingecheckt, wordt vaak 
gecontroleerd door de veiligheidsdiensten 
(vooral als er vloeistoffen in zitten). Als je je 
koffer wilt vergrendelen, kies je er liefst een 
die uitgerust is met een TSA-slot. De Trans-
portation Security Administration kan 
deze openen zonder ze te beschadigen.

Internationale  
studentenkaart
Deze kaart is in de hele wereld het bewijs 
dat je student bent. Hiermee kun je profi-
teren van verschillende voordelen, dien-
sten en studententarieven (op vervoer, 
overnachtingen, cultuur enzovoort). Met 
de kaart heb je ook diverse speciale voor-
delen tijdens het reizen (korting op vlieg-
tickets, hotels en jeugdherbergen, verzeke-
ringen, simkaarten, autoverhuur).

De kaart kost € 12. Je kunt deze verkrij-
gen op vertoon van je identiteitskaart, je 
studentenkaart en een foto bij:

VOOR DE ZEKERHEID …
Het is een goed idee om je paspoort, visum, 
betaalkaart, vliegtuigticket en hotelvouchers 
in te scannen. stuur ze in een bijlage naar 
jezelf via e-mail. Als je ze kwijtraakt of ze 
worden gestolen, dan kun je ze gemakkelijk 
terugvinden en zal de administratieve afwik-
keling veel sneller gaan.

In het hoofdstuk ‘Praktisch’ vind 
je alle nuttige informatie over de 
bestemming. Lees er alles wat 
je moet weten over bijvoorbeeld 
verkeer en vervoer, geldzaken, 
taal en gebruiken.

De gedeeltes die in twee 
kolommen zijn gezet 
bevatten nuttige informatie, 
zoals adresgegevens van 
instanties en webadressen 
ter voorbereiding op de reis.
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de archipel van de florida keys wordt 
gevormd door ongeveer 1700 eilandjes 

die grotendeels onbewoond zijn.
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NATUUR EN CULTUUR
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In het hoofdstuk ‘Mens, 
maatschappij, natuur en 
cultuur’ gaan we dieper in op 
onder andere de geschiede-
nis, het cultureel erfgoed en 
de geografi e van het land of 
gebied dat je bezoekt. Een 
ideale selectie om alvast thuis 
of tijdens de heenreis door 
te nemen.
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collectie porselein uit de Qing-dynastie 
(18de eeuw), en prachtige antieke draken in jade 
en nefriet (5de eeuw v.Chr.), gegraveerde bron-
zen beelden en amuletten uit de Zhou-dynas-

tie (12de-10de eeuw v.Chr.), om nog maar te zwij-
gen van een hele horde paarden, boeddha’s, 
gelakte meubels. Je begrijpt het al, dit is een pri-
ma afwisseling met het strand!

In de omgeving van Palm Beach

XX  Morikami Museum en Japanese Garden: 4000 Morikami Park Rd, Delray Beach 
T  561 495 0233 o  morikami.org. Alleen per auto bereikbaar, via de I-95, uitrit 51, volg 
dan Linton Blvd 6,5 km naar het westen. Aan het einde naar links. Geopend di.-zo. 10.00-
17.00 u. Toegangsprijs: $ 15; kortingen mogelijk; tot 6 jaar gratis. Audiogids: $ 3 of gratis 
te downloaden op je smartphone.` Ongeveer 40 km ten zuidwesten van West Palm Beach, 
in de richting van Fort Lauderdale en Miami, verzamelt Morikami niet minder dan zes 
Japanse tuinen, die verschillende stijlen en tijdperken in het licht zetten – van shinden 
met meren en eilandjes tot zenrotstuintjes, en van de 9de tot de 20ste eeuw. Morikami is 
ook een museum met een collectie van meer dan zevenduizend Japanse en aan Japan 
gerelateerde objecten en kunstwerken, die bij toerbeurt te zien zijn in de permanente 
collecties en via grote tijdelijke tentoonstellingen. De focus ligt op de Meiji-periode 
(1868-1912). Daarnaast herbergt Morikami een prachtige collectie bonsais en de Yama-
to-kan, een tweede museum over de geschiedenis van de Japanse pioniers die in 1903 
naar Florida kwamen om ananas te kweken!

R  Cornell Café: alleen toegankelijk na beta-
ling van de toegangsprijs, geopend di.-zo. 11.00-
15.00 u. Gerechten $ 5-17. Om op culinaire wijze 

nog even langer te kunnen ontsnappen aan de 
drukte, serveert het café-restaurant pan-Aziatische 
specialiteiten. Terras met uitzicht op de tuinen.
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MIAMI EN BISCAYNE BAY

Miami, Miami Beach  … twee afzonderlijke entiteiten, 
twee burgemeesters, twee Miami’s: enerzijds is er Miami 
Beach, het gokverslaafde fuifnummer dat nog altijd ver-
der surft op zijn decennialange rijkdom en glorie; en an-
derzijds is er Miami, de ijverige en de kunstzinnige, een 
noeste werker en een vernieuwer, die resoluut naar de 
toekomst is gericht. Toch zijn die twee met elkaar ver-
smolten tot een enkele naam. Gewoon ‘Miami’ dus.

Deze kosmopolitische metropool vormt de poort naar 
de Caraïbische eilanden, waarvan ze immers maar enkele 
uren met de boot verwijderd is. Vanzelfsprekend is ze dan 
ook de geliefde uitwijkplaats geworden voor de hele 
latino- Amerikaanse cultuur. 

Maar dat niet alleen, want ook heel wat Europeanen 
zijn hun geluk komen beproeven in dit land waar de zon 
het hele jaar schijnt. Een land van ballingschap dus, waar 
het toerisme nooit tot rust komt, want het bestaat uit een 
lange reeks van bijna aaneengesloten badplaatsen die he-
lemaal tot Palm Beach reikt, en die in een adem de Gold 
Coast wordt genoemd (verderop besproken). 

Palm 
Beach

Miami

Fort Lauderdale

FLORIDA

ALABAMA

Golf 

van

Mexico

GEORGIA

MIAMI EN 
BISCAYNE BAY

het breakwater is een van de meest indruk-
wekkende art decogebouwen op ocean drive. 

Op het kleine kaartje links-
boven zie je in een oogopslag 
welk deel van het land of de 
regio het betreffende hoofdstuk 
beschrijft.

Op de eerste pagina van elk 
nieuw deel zijn de niet te missen 
bezienswaardigheden al in kaart 
gebracht met een pagina-
verwijzing voor wie ze direct 
wil raadplegen.

Door deze beknopte inhouds-
opgave per deel van de gids te 
gebruiken hoef je niet telkens 
terug te bladeren naar de 
algehele inhoudsopgave voor in 
het boek.
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REISPLANNER

Zoals overal in de Verenigde Staten zijn de 
afstanden ook in Florida groot. Een week 
is eerlijk gezegd gewoon te kort, tenzij je je 
natuurlijk op een klein deel van Florida 

concentreert. Een tiental dagen is het ab-
solute minimum om een redelijk beeld te 
krijgen van Florida. Idealiter ben je min-
stens twee weken ter plaatse.

IN EEN WEEK
Er zijn diverse combinaties mogelijk, met 
zo min mogelijk verplaatsingen tussen de 
bestemmingen om de tijd ter plaatse te 
maximaliseren.

Miami en het zuiden van Florida
Miami (1; 3  dagen), de kosmopolitische 
stad met zijn strand, zijn art-decoarchitec-
tuur en zijn arty wijken, de natuur en de 
fauna van de Everglades (2; 1 dag), de tro-
pische sfeer en de wateractiviteiten op Key 
West en in de Keys (3; 3  dagen) en dan 
terug naar Miami.

Miami en de westkust van Florida
Miami (1; 3 dagen), dan naar Naples aan 
de Golf van Mexico (2; 1  dag) voor zijn 
weelderige baai, en eindigen in schoon-
heid op de wilde eilanden Sanibel en Cap-
tiva (3; 2 dagen).

De attractieparken van Orlando
5 intensieve dagen in Orlando (1), de we-
reldhoofdstad van de pretparken, 1 dag in 
het Kennedy Space Center (2) en tot slot 
een verkenning van het wilde reservaat 
van Merritt Island (3) met zijn prachtige 
strand, om opnieuw aansluiting te vinden 
bij de natuur en het echte leven.

MiamiNaples

Orlando

Key West

Key Largo

Sanibel en Captiva Islands

Kennedy Space Center
Merritt Island

Everglades
N. P.

GEORGIAALABAMA

Golf van
Mexico

ATLANTISCHE 
OCEAAN
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Reisroutes

Miami en de westkust van Florida1

1 Miami en het zuiden van Florida

Attractieparken van Orlando1

Plaatsen opgenomen op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco

50 km

50 miles

Captiva

Miami

De Reisplanner stelt uitgewerkte 
reisprogramma’s voor om Florida 
op de beste manier te ontdek-
ken. Een handige leidraad tijdens 
de voorbereiding van je reis.  

HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
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ORADA

no’s, kajaks en paddles (circa $ 15-60 per dag) aan 
al wie de eilanden van Florida Bay op eigen houtje 
wil verkennen, en organiseert ook tochten. Een 
goede manier om het ecologische vraagstuk van het 
ecosysteem van de Keys beter te begrijpen, is een 

tocht van de mangrove naar de oceaan te maken, 
waarbij je best veel vogels te zien krijgt. Gewoonlijk 
groepen van zes tot acht personen, maar hij vertrekt 
al vanaf twee personen (duurder). Ook paddletoch-
ten bij volle maan (een keer per maand dus).

Islamorada

Islamorada (uitgesproken als ‘Aajlemorada’) ontleent zijn naam aan de Spanjaarden die 
het ‘het paarse eiland’ noemden. Het is een wereldberoemde plek voor sportvissen in het 
algemeen en de tarpoenvisserij in het bijzonder – een soort grote groenachtige haring 
die oneetbaar en zeer strijdvaardig is, en die tot 80 kg kan wegen. Het eiland zelf lijkt op 
Key Largo: een dun lint van land dat aan weerszijden van de Overseas Highway volge-
bouwd is, niet echt een rustige plek. Islamorada was het decor voor de Netflix-serie 
Bloodline. Fans van de serie kunnen een pelgrimstocht maken naar Moorings Village, 
het huis van de Rayburns (dat een klein resort van chique villa’s herbergt). 

NUTTIG ADRES

I  Islamorada Chamber of Commerce visi-
tor Center: 87100 Overseas Hwy (MM 87,1, bay-
side) T  305 664 4503 of 1 800 322 5397 o  isla-
moradachamber.com. Dag. geopend 9.00-17.00 u 
(za. tot 16.00 u, zo. tot 15.00 u).`

SLAPEN

IeTs lUXUeUZer

H  la Jolla resort: 82216 Overseas Hwy 
(MM 82,2, bayide) T  305 664 9213 o  lajolla-
resort.com. Tweepersoonskamer $ 150-220.` Dit 
motel was een van de allereerste op Islamorada. 
Het is een functioneel motel in jaren 1950-stijl, 
opgefrist met mooie kleuren: geel, roze, turquoi-

se. De 21 units, bijna allemaal met kingsize-bed, 
keuken (of koelkast en magnetron), balkon of ter-
ras, zijn geschikt voor twee tot zeven personen. 
Een beetje gedateerd, maar licht, comfortabel 
en zeer goed onderhouden. Die met uitzicht op 
het strand en Florida Bay (met grote ramen) zijn 
de duurste en de rustigste. De T-eenheid, met 
een queen size bed en zonder keuken, is ook nog 
betaalbaar. Een discreet adres, met een relatief 
gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Een klein 
zwembad (dat echt te dicht bij de weg ligt), en er 
staan kajaks, vismateriaal, snorkeluitrustingen 
en fietsen tot beschikking van de gasten.

H  Best of Both Worlds: 75700 Overseas 
Hwy (MM  75,7, bayside) T  305 664 4747.
Tweepersoonskamer $  130-200.` In het zuiden 
van Islamorada, een eind van de weg afgelegen, 
verhuren Kevin en Dona Walsh vier units met 
keuken, evenals boten voor de vele vissers die 
de lokale wateren komen verkennen. Het is een 
beetje als logeren bij vrienden: niets is hier ge-
standaardiseerd. We vonden het huisje aan de 
kant van de zee fijn, het is vrij ruim. Er staan een 
wasmachine en koelkast tot je beschikking, 
maar ook kajaks, fietsen en snorkeluitrustingen. 
De eigenaren verhuren ook een appartement in 
het naastgelegen gebouw, per week, met toe-
gang tot een zwembad, en ze kunnen je zelfs 
laten slapen aan boord van de Cosmos, die ver-
ankerd ligt aan de kade …

i

Cheeca Lodge en Spa

Dry Tortugas, ver voorbij Key West, en dat een 
totale oppervlakte heeft van meer dan 7500 km² 
zeebodem. In Pennekamp Park is het spektakel 
adembenemend: meer dan zeshonderd vissoorten 
en een veertigtal koraalsoorten bevolken deze 
wateren. Je kunt ze ontdekken op verschillende 
manieren; neem contact op met de Main Con-
cession (naast het Visitor Center, op het parkeer-
terrein in het park T  305 451 6300; dag. ge-
opend 8.00-17.00 u, laatste verhuur om 15.45 u). 
Op het terrein vind je snacks, douches, telefoons, 
en je kunt er de volgende activiteiten beoefenen:
• snorkelen: we raden je deze activiteit niet aan 
in de gebieden die voorbehouden zijn voor de 
kunstmatige stranden: het water is er niet altijd 
helder en vissen zijn zeldzaam. Om de onderwater-
wonderen van het park te ontdekken, moet je de 
volle zee in gaan. Opgelet, het is een woelig tocht-
je. Je kunt kiezen tussen de klassieke snorkeling 
tours van 2½ uur (1-1½ uur in het water), met ver-
trek om 9.00 u, 10.30 u, 12.00 u, 13.30 u, 15.00 u en 
16.30 u, en van 4½ uur, die vertrekken om 9.00 u en 
om 13.45 u. Reken op $ 30 per persoon (tot 18 jaar 
$ 25) voor de 1ste uitstap, $ 39 voor de 2de; het 
materiaal huur je er extra bij ($ 4 voor zwemvliezen 
of een masker of een snorkel, $ 6 voor alles samen); 
er zijn zelfs maskers voor bijziende mensen. Het 
eerste vertrek van de dag krijgt de voorkeur (minder 
mensen). Gewoonlijk is er een tussenstop in Dry 
Rocks, ter hoogte van Christ of the Deep, een 
standbeeld dat sinds 1965 op 7 m diepte is veran-
kerd. Reserveren is ten zeerste aanbevolen.
• Paddle, kano en kajak: verhuur 8.00-15.45 u. 
Reken op $ 25 per uur voor een paddle, $ 20 per 
uur voor een kano, $ 12 per uur voor een eenper-
soonskajak en $  17 per uur voor een tweeper-
soonskajak.` Je krijgt een plattegrond mee, en je 
bent vertrokken voor een parcours van 4 km door 
een prachtig mangrovelandschap. Een ideale ma-
nier om de vele vogels en de wasberen te ontdek-
ken. Denk erom dat je zo de riffen niet kunt berei-
ken: de dichtstbijzijnde liggen 5 km uit de kust.
• glass bottom boat tours (boot met glazen 
bodem): 3 afvaarten, om 9.15  u, 12.15  u en 
15.15 u, voor een excursie van 2½ uur. Reken op 
$ 24 (4-11 jaar $ 17).` Niet aan te raden voor wie 
makkelijk zeeziek wordt … de riffen die bezocht 
worden, liggen ongeveer 10 km uit de kust. Geen 

bezoek aan Christ of the Deep, daar is het water 
niet diep genoeg voor.
• scuba Tours: informatie en reserveringen in 
de Gold Palm Dive Shop, rechts van het Visitor 
Center T  305 451 6322.` Verkenning van de ko-
raalriffen met duikflessen. Als je al over een PADI 
Open Water-brevet beschikt, heb je keuze uit 
twee uitstappen per dag: om 9.00  u en om 
13.30 u. Duiken $ 75 (huur uitrusting extra, $ 29). 
Is dit je eerste duikuitstap, kies dan voor de resort 
course: instructie vanaf 8.30 u in de jachthaven, 
om na de middag te duiken. Toch wel $ 185. Je 
kunt hier ook een cursus van meerdere dagen vol-
gen om je PADI Open Water-brevet te behalen.

X  Florida Keys Wild Bird rehabilitation 
Center: 93600 Overseas Hwy (MM 93,6, bayside) 
T  305 852 4486 o  keepthemflying.org. Dag. 
geopend zonsopgang-zonsondergang. Gratis toe-
gang (donatie wordt op prijs gesteld).` Er zijn ver-
schillende van deze centra in de Keys, waar vrij-
willigers zich inzetten voor de verzorging van 
gewonde vogels totdat ze kunnen worden vrijge-
laten. Je kunt hier strompelende pelikanen, zilver-
reigers, ibissen, blauwe reigers en roofvogels in 
hun kooien zien – en ook heel wat andere vogels 
die niet in kooien zitten maar niet verlegen zijn en 
aangetrokken worden door de visgerechten en de 
aangrenzende mangrove.

X  african Queen: MM  99.6, oceanside 
T  305 451 8080 o  africanqueenflkeys.com. 
Vertrek van Marina del Mar. Tocht van 1½ uur, in 
theorie om 10.00 u, 12.00 u, 14.00 u en 18.00 u. 
Tarief: $ 49.` Interessant voor cinefielen: in de ha-
ven kun je de African Queen bekijken, de beroem-
de (kleine) boot van de gelijknamige film die 
Humphrey Bogart en Katharine Hepburn opnieuw 
samenbracht in 1951. Hij is volledig gerestaureerd 
en je kunt meevaren voor een korte tocht op de 
omliggende kanalen.

A  Florida Bay Outfitters: 104050 Overseas 
Hwy (MM  104, bayside) T  305 451 3018 
o  paddlefloridakeys.com. Dag. geopend 8.30-
18.00 u. Garden Cove Tour van 3 uur (kajak of pad-
dle), reken op $ 60 per persoon, vertrek rond 8.30 u 
en rond 12.30 u.` Deze lokale specialist verhuurt ka-

Aan de rand van de pagina’s 
zorgen een duimgreep en een 
kopregel ervoor dat je direct 
ziet welke informatie er op 
de betreffende pagina wordt 
geboden.
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INLEIDING

WAAR DE ZON  
OVERWINTERT.

Plaatselijk gezegde

F lorida werd al zeer vroeg verlaten 
door de Seminole-indianen, die 
‘uitgenodigd’ werden om zich te ves-
tigen in het huidige Oklahoma. De 

staat, die grotendeels bedekt was met moe-
rassen boordevol muggen, slangen en alliga-
tors, had enkele rijke, gewetenloze en vooral 
fantasierijke avonturiers nodig om de enige 
(gratis) bron van de streek te exploiteren: de 
zon! Van daaruit was het nog maar een 
kleine stap verder om er de bijnaam 
‘Sunshine State’ op te plakken. Dankzij het 
enorme kapitaal van miljardairs met allerlei 
achtergronden, werd, volledig uit het niets, 
langs de kust een stad voor rijken ontwik-
keld. Moerassen werden drooggelegd, kana-
len werden uitgegraven ... Op sommige 
plaatsen moest zelfs het zand worden 
aangevoerd. 
Florida is het symbool van het Amerika van 
extremen en excessen geworden, waar de 
uiterlijke tekenen van arrogante rijkdom 
(paleizen, jachten, luxewagens) schouder aan 
schouder liggen met vervallen wijken waar 
armoede troef is. Een Miami dat er in bepaalde 
wijken ’s nachts uitziet als de stad die we ken-
nen van de tv of van videogames. De stad 
vormt de overgang tussen Noord-Amerika en 
Latijns-Amerika, waar vele immigranten uit 
Nicaragua en het Caribisch gebied zich geves-
tigd hebben en waar je gewekt wordt met het 
geluid van Cubaanse ritmes. Het bijzonder 
milde klimaat verleidt gepensioneerden, ster-
ren en sporters (alleen al in Naples zijn er niet 
minder dan vijftig golfbanen!).

Florida is ook een wereld van dromen en van 
verbeelding: een favoriete bestemming voor 
gezinnen, met Orlando op kop, waar zich 
niet minder dan vier Disneyparken bevin-
den, twee parken gewijd aan de Universal 
Studios en diverse waterparken met kilome-
ters aan glijbanen. Om nog maar te zwijgen 
van de fabelachtige geschiedenis van het 
ruimteavontuur, dat je meebeleeft in Cape 
Canaveral.
Tot slot is Florida vooral honderden kilome-
ters wit zand met kokospalmen langs de  
kusten. Hier en daar liggen hele reeksen 
eilandjes voor de kusten: Sanibel, het schel-
penparadijs, en het beroemde Key West, dat 
net een ansichtkaart is met zijn eeuwenoude 
houten huizen en tuinen boordevol planten. 
Heb je het liever wat wilder? Verken het 
Everglades National Park en de aangren-
zende reservaten met hun buitengewone 
fauna. Hier kom je in een authentieke wereld 
terecht.

Orlando bulkt van de attractieparken. 
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WELKE DOCUMENTEN HEB JE NODIG?
Een geldig biometrisch of elektronisch pas-
poort (ook voor kinderen), een retourticket 
of een ticket waarmee je je reis kunt voort-
zetten, een ESTA-reistoestemming, die je 
moet invullen op het internet ($ 14) en die 
twee  jaar geldig blijft. Voor een verblijf van 
meer dan drie maanden is een visum vereist.

WAT IS HET BESTE SEIZOEN?
Het hoogseizoen loopt van december tot 
april, met een piek in februari-maart. Het 
klimaat is dan mild en droog, maar de prij-
zen zijn hoog. De zomer is erg warm en 
vochtig, maar de zon schijnt royaal en de 
hotelprijzen dalen met bijna de helft! In het 
noordwesten van Florida is de beste periode 
van april-mei tot oktober.

WELK BUDGET HEB IK NODIG?
Een ruim budget, vooral voor de overnach-
tingen en de maaltijden. Reserveer ook een 

groot vrijetijdsbudget als je van plan bent 
wateractiviteiten te doen en enkele attrac-
tieparken te bezoeken: reken op $ 100 per 
dag per volwassene in grote parken als Dis-
ney en Universal; voor kinderen is het meest-
al een tikkeltje goedkoper.
In restaurants moet je altijd nog de belas-
tingen (tussen 5 en 15%) en de fooien (15 tot 
20%) aan de vermelde prijzen toevoegen.

HOE VERPLAATS IK ME HET BESTE?
De auto is veruit het handigste. De huurprij-
zen van auto’s en de brandstofprijzen liggen 
een stuk lager dan bij ons. Zorg ook voor een 
gps of een goede navigatieapp op je smart-
phone.

ZIJN ER VEILIGHEIDSPROBLEMEN?
Sommige wijken in Miami kun je in het 
donker maar beter vermijden. Maar eigenlijk 
is dat gewoon een kwestie van gezond ver-
stand, net als overal.

VEELGESTELDE  
VRAGEN

Florida is dé familiebestemming bij uitstek.
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WAT IS HET TIJDSVERSCHIL?
In Florida is het 6 uur vroeger dan in Neder-
land en België; voor de regio van Pensacola 
is dat 7 uur. Als het dus 12.00 u ’s middags is 
in Amsterdam of Brussel, is het 6.00 u ’s och-
tends in Miami.

HOE LANG DUURT DE VLIEGREIS?
Vanuit Amsterdam of Brussel duurt de reis 
ongeveer 91/2  uur naar Miami, 45  minuten 
minder op de terugreis.

WELKE VOORZORGSMAATREGELEN 
MOET IK NEMEN OP 
GEZONDHEIDSVLAK?
Zorg dat je vaccinaties in orde zijn, en neem 
een goed muggenafweermiddel mee. In Flo-
rida zijn veel geneesmiddelen zonder recept 
verkrijgbaar in drogisterijen en apotheken.

IS FLORIDA GESCHIKT VOOR 
KINDEREN?
Attractieparken in overvloed, stranden 
met kokospalmen, vele wateractiviteiten. 
Florida is dé familiebestemming bij uitstek, 
al heb je er wel een flink budget voor nodig.

WAT IS DE WISSELKOERS? 
HOE BETAAL JE TER PLAATSE?
$ 1 = € 0,80 in 2018. De meest handige beta-
lingswijze is met een creditcard. Die worden 
bijna overal geaccepteerd, zelfs voor kleine 
bedragen. Je vindt ook overal geldautomaten 
(ATM).

WELKE TAAL WORDT ER 
GESPROKEN?
Engels, maar in Miami en de Keys hoor je 
ook veel Spaans.

HOEVEEL DAGEN KUNNEN WE HET 
BESTE UITTREKKEN VOOR DE REIS?
Dat hangt ervan af wat je wilt doen. Een week 
is het minimum, twee weken is ideaal.

KUNNEN WE ECHT ALLIGATORS IN 
HET WILD ZIEN?
Natuurlijk! In de Everglades zijn ingerichte 
paden van waaruit je op een veilige manier 
de dieren in hun natuurlijke habitat kunt ob-
serveren. Ook dolfijnen worden geregeld in 
Florida gespot, en er overwinteren ook mil-
joenen vogels.

In de Everglades kun je alligators in het wild zien.
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1 SMELT VOOR DE PASTEL-
KLEURIGE GEVELS VAN 

DE ART-DECO GEBOUWEN 
VAN SOUTH BEACH
Miami Beach is de ansichtkaart van Miami: een 
badplaats voor luxetoerisme, gebouwd in het 
begin van de jaren 1930, langs een enorm 
strand dat zich eindeloos uitstrekt naar het 
noorden. Zijn originaliteit ligt in de eerste 
plaats in zijn art-decoarchitectuur die uniek is 

in de wereld, met een combinatie van geome-
trische elementen en bloemmotieven die zo ty-
pisch is voor Florida. Er staan meer dan 800 
van dergelijke gebouwen in de stad! Blz. 167
Goed om te weten: de Miami Design Preserva-
tion League organiseert rondleidingen in het 
Art Deco District door architecten of geschied-
kundigen o  mdpl.org.

2 ONTSPAN OP HET 
STRAND VAN MIAMI 

BEACH, ZO KARAKTERISTIEK 
MET ZIJN BEROEMDE 
KLEURRIJKE HOUTEN 
STRANDWACHTERSPOSTEN
Aan de ene kant het weidse uitzicht over de 
oceaan, en aan de andere kant de achterkanten 
van luxehotels, met hun droomzwembaden en 
hun weelderige tropische tuinen. Een mooie 
wandeling is de beachwalk (de promenade die 
soms in baksteen is aangelegd en soms in hout) 
die kilometers langs het strand loopt, van het 
zuidelijkste puntje van South Beach tot het gro-
te hotel-resort Fontainebleau. Blz. 167

TOPERVARINGEN

2
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3 FEEST TOT DIEP IN DE 
NACHT IN MIAMI BEACH, 

VOORAL OP OCEAN DRIVE
’s Avonds door de straten flaneren te midden 
van de limousines is een van de clichés van Flo-
rida. De lichtreclames op de art-deco gevels 
schitteren met duizend retroaccenten in de 
bling-blingsfeer die typerend is voor de 
21ste  eeuw. Er zijn talloze mogelijkheden om 
een onvergetelijke nacht in Miami te beleven: 
een cocktail op een van de rooftops met uitzicht 
op de Atlantische Oceaan, je voordoen als een 
ster in de bar van een designhotel, of dansen tot 
in de vroege uurtjes in een van de openlucht-
clubs met uitzicht op zee. Blz. 169, 170
Goed om te weten: de gemeenschappelijke 
ruimtes van de belangrijkste designhotels van 
Miami Beach zijn toegankelijk voor iedereen, 
ook voor wie er niet logeert. Aarzel niet om 
even binnen te lopen, om een idee te krijgen 
van de buitensporige luxe die er heerst!

4 STEEK OVER NAAR 
WYNWOOD, EEN 

VOORMALIG INDUSTRIEEL 
CENTRUM VAN MIAMI  
DAT DE TEMPEL VAN DE 
STREET ART IS GEWORDEN
Leegstaande pakhuizen en fabrieken zijn in-
genomen door galeriehouders en kunste-
naars, die er een echt openluchtmuseum van 
hebben gemaakt. Het handelsmerk van Wyn-
wood zijn de murals (muurschilderingen), 
die je al wandelend of fietsend kunt ontdek-
ken, terwijl je tussendoor ook kunt profiteren 
van de talloze leuke, hippe en arty bars en 
restaurants. Blz. 177
Goed om te weten: als je daar dan toch bent, 
ga ook even langs in het Design District, een 
paar blokken verder naar het noorden, een an-
dere hotspot in de stad die gewijd is aan design 
en hedendaagse architectuur.
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5 ONTDEK VANUIT  
DE METRO RAIL  

DE STEDELIJKE MIX VAN 
DOWNTOWN MIAMI
De Metrorail is een gratis vervoermiddel 
waarmee je van bovenaf een origineel en 
boeiend uitzicht hebt op de steeds evolueren-
de binnenstad. Liefhebbers van hedendaagse 
kunst kunnen van de gelegenheid gebruik-
maken om het Pérez Art Museum met zijn 
groene gevel aan Biscayne Bay te bezoeken. 
Blz. 173

6 BEZOEK IN COCONUT 
GROVE DE WEELDERIGE 

VILLA VIZCAYA, EEN DROOM 
VAN EEN MILJARDAIR DIE 
VERLIEFD WERD OP HET 
OUDE EUROPA
De villa werd in 1914 gebouwd in Italiaanse 
renaissancestijl door een rijke industrieel 

met een passie voor kunst. Je krijgt er het ge-
voel dat je binnenkomt in een huis van meer 
dan vier eeuwen oud! Het park eromheen 
doet denken aan dat van Villa d’Este, met 
zijn fonteinen, bosjes en standbeelden. Slen-
ter daarna door de groene residentiële wijk 
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Coral Gables, met zijn brede lanen en luxe-
villa’s verborgen onder de banyanbomen, en 
spring even in de Venetian Pool, een adem-
benemend zwembad uit de jaren 1920, dat 
gebouwd werd in een oude steengroeve en 
volledig ingericht is in een Venetiaans thema! 
Sluit de dag af met een cocktail aan de bar 
van het krankzinnige, historische Biltmore 
Hotel. Blz. 180

7 BRENG EEN DAG DOOR 
TUSSEN DE HOGE GRAS-

SEN VAN DE EVERGLADES, 
OM (ZONDER ENIGE MOEITE) 
ALLIGATORS EN STELT-
LOPERS TE OBSERVEREN
Het Everglades National Park (erkend als 
biosfeerreservaat en als werelderfgoed) is 
een uitgestrekt en weelderig subtropisch 
moeras waar de flora en de fauna nog 
steeds overheersen, met de alligators als 
koningen. Het park bedekt het hele zuiden 
van Florida. Excursies (te voet, met de fiets 
of per kano), boottochtjes om dolfijnen te 

zien, uitstapjes met een airboat. Hier creëer 
je herinneringen voor het leven! Maar let 
op dat je niet gebeten wordt door een alli-
gator. Blz. 195

8 DUIK NAAR HET 
FLORIDA REEF, HET OP 

TWEE NA GROOTSTE 
KORAALRIF TER WERELD
De Keys zijn de thuisbasis van een echt on-
derwaterparadijs, met bijna vijfhonderd 
scheepswrakken die verspreid liggen in het 
koraalrif. Enkele grote schepen werden ex-
pres voor de kust afgezonken om kunstmati-
ge riffen te creëren, een must voor goede dui-
kers. Maar zelfs met gewoon een duikbril en 
een snorkel kun je al talloze kleurrijke vissen 
bekijken, soms ook schelpdieren en kreeften! 
Blz. 249
Goed om te weten: op de Keys vind je een 
enorm aanbod aan onderwateractiviteiten, 
waaronder een bizar onderwaterhotel in Key 
Largo (belachelijk duur) en een jaarlijks onder-
watermuziekfestival in Big Pine Key (half juli).
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9 RIJD OVER DE OVERSEAS 
HIGHWAY, DE SNELWEG 

BOVEN DE ZEE DIE JE HET 
GEVOEL GEEFT DAT JE OVER 
DE ATLANTISCHE OCEAAN 
VLIEGT
De Keys vormen een archipel van koraalei-
landen in het uiterste zuiden van de Verenig-
de Staten. Je kunt ze bereiken met de auto 
over een prachtige panoramische route die 
helemaal van Key Largo tot Key West gaat, 

over 175 km en 42 bruggen! De langste brug 
hangt 11 km lang boven het diepe blauw van 
de Golf van Mexico. Indrukwekkend! 
Blz. 206
Goed om te weten: het is zo’n 4 uur rijden van 
Miami naar Key West, het zuidelijkste puntje 
van de Verenigde Staten.

10 SNUIF DE CARAÏBISCHE 
SFEER VAN KEY WEST 

OP EN BEZOEK DE PLEKKEN 
WAAR HEMINGWAY GRAAG 
ZIJN TIJD DOORBRACHT
Met zijn charmante Victoriaanse houten hui-
zen, diep verdronken in tropische tuinen 
(nieuwe gebouwen zijn verboden!), houdt 
het legendarische Key West de herinnering 
aan de schrijver Hemingway levend in een 
klimaat dat het hele jaar door heerlijk warm 
is. Trek minstens 2-3  dagen uit om hier te 
wandelen, te fietsen en te genieten. Smeer 
’s avonds je keel in een van de oude histori-
sche (en toeristische) bars waar in het hoog-
seizoen de hele dag door livemuziek weer-
klinkt. Blz. 225
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