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Met zijn schitterende, bijna 3000 km lange kust, 
meer dan 300 zonnige dagen per jaar en maar 
liefst negen geavanceerde themaparken is Florida 
een topper onder de vakantiebestemmingen.

Het beste van Florida:
topbezienswaardigHeden

 De ‘Conch Republic’, ‘Margaritaville’, ‘Mañanaland’: hoe je 
het ook noemt, Key West is altijd in voor een feestje. De zui
delijkste stad van het land prijkt aan het eind van de Florida 
Keys. Het is een kleurrijk, nonconformistisch oord, waar vrij
gevochten geesten aan de ‘mainstream’ ontsnappen en de 
rest welkom is voor een drankje en ontspanning. Zie blz. 159.

 Binnen de grenzen van het Everglades National Park 
ligt een subtropische wildernis van meer dan 607.000 ha. Het 
natuurgebied herbergt honderden soorten planten en dieren, 

waaronder de bedreigde Floridapanter en de 
WestIndische lamantijn.  

        Zie blz. 133.

 Disney, Universal, SeaWorld en Busch Gardens 
beheren maar liefst negen themaparken in Florida. 
Voor elk van die parken geldt dat ze op iedere andere 
locatie in het land als een van de topattracties zou
den worden beschouwd. Het middelpunt van het 
pretparkuniversum is Orlando, dat als thuishaven 
van het Walt Disney World Resort meer dan 45 
miljoen bezoekers per jaar trekt. Zie blz. 231 en 255.
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 Fijn wit zand en warm, azuurblauw water zijn 
de hoofdingrediënten van Florida’s prachtige 
stranden. Iedereen kan aan de langgerekte 
kust wel een strand naar zijn zin vinden.  
Zie blz. 304. 

 Bent u de mensenmas
sa’s in CentraalFlorida 
zat? De Panhandle biedt 
lange, onbebouwde stran
den en rustige kustplaatsen 
die u op uw gemak kunt 
verkennen. Zie blz. 343.

 De geschiedenis en de 
natuurwetenschap komen 
tot leven in het Kennedy 
Space Center, waar u het 
verleden, het heden en de 
toekomst van de ruimte
ver kenning kunt onder
zoeken. Zie blz. 197.

 De sensationele discotheken en glorieuze artdeco
hotels in de wijk South Beach in Miami Beach worden 
bezocht door iedereen die mooi en rijk is. Zie blz. 119.

 Laat uw fantasie de vrije loop in het 
vermaarde Salvador Dalí Museum in 
St Petersburg. Dit is een van de beste 
musea in Amerika die aan één kunstenaar 
zijn gewijd. Zie blz. 296.

 De meest prestigieuze NASCARrace en 
een van de grootste sportevenementen van 
het land is de Daytona 500, een uit
puttende race over 500 mijl (800 km) die 
het uiterste vergt van de coureurs en hun 
auto’s. Zie blz. 209. 

 Het John & Mable Ringling Museum 
of Art, een palazzo boordevol kostbare 
Europese kunst, is een eerbetoon aan de 
man die met zijn circus ‘the greatest show 
on earth’ schiep. Zie blz. 310. 



Links: Fort De Soto Park. Boven: Dueling Dragons.

Het beste van Florida:
andere Hoogtepunten
Zonovergoten stranden, superspannende pretparkattracties, roman
tische plekjes, historische gebouwen, culturele bezienswaardigheden  
en een fantastische natuur: dit zijn onze tips voor een topvakantie!

De leukste stranDen

De engste pretparkattracties

● Bill Baggs Cape 
Florida State Park
Dit ongerepte strand op 
Key Biscayne, een van de 
mooiste van het land, is 
een balsem voor de ver
moeide ziel. Zie blz. 126.
● Bradenton Beach
Bradenton, aan de zuid
kant van Anna Maria Key, 
heeft mooie stran den 
waar ’s zomers zeeschild
pad den hun eieren komen 
leggen. Zie blz. 307.

● Caladesi Island 
State Park
Het mooiste strand van 
Florida is alleen met de 
boot bereikbaar. In het 
mangrovemoeras kunt u 
kanoën. Zie blz. 293. 
● Sanibel Island
Doe de ‘Sanibel Stoop’: 
loop gebukt over het 
strand om de fraaie schel
pen te zoeken die op dit 
prachtige eiland aan
spoelen. Zie blz. 313.

● SheiKra
In de popu lair ste acht
baan van Busch Gardens, 
de SheiKra, volgt op een 
eerste loodrechte duik 
van 61 m een tweede duik 
van 42 m, ditmaal bij 81 
graden. Adembenemend, 
want tegen die tijd zit uw 
maag geheid in uw keel.  
Zie blz. 289.

● Kraken 
Deze misselijkmakende 
floorless coaster bereikt 
een snelheid van 100 
km/uur. Zie blz. 261.
● Dueling Dragons
Twee achtbaantreintjes 
racen met 96 km/uur op 
elkaar af, om net op tijd 
tegen ge stelde loops in te 
schieten. Zie blz. 79.
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leuk voor jonge kinDeren

● Busch Gardens
Natuur en soortbehoud 
staan bovenaan in deze 
dierentuin met pretpark
attracties van topklasse. 
Vermaak en educatie in 
één, vooral over gorilla’s 
en Afrikaanse dieren. 
Busch heeft ook attracties 
speciaal voor kleintjes. 
Zie blz. 287.

● Florida Aquarium en 
Mote Marine Aquarium
In het Florida Aquarium 
kunnen kinderen tussen 
de vissen in het koraalrif 
zwemmen. Het Mote 
Aquarium aan de over
kant van de baai brengt u 
in contact met dolfijnen, 
haaien en lamantijnen. 
Zie blz. 286 en 309.

De mooiste historische gebouwen

● Edison & Ford Winter 
Estates
Dit dubbele landgoed 
biedt een kijkje in het 
leven van uitvinder Edison 
en autofabrikant Ford. Op 
het terrein staan zeldza
me planten en bomen, 
twee huizen (aan de rivier) 
en het laboratorium van 
Edison. Zie blz. 312. 

● Castillo de San Marcos
Dit 17eeeuwse Spaanse 
fort houdt nog steeds de 
wacht over de oudste con
tinu bewoonde stad in de 
VS. Het is opgetrokken uit 
coquina, een zachte kalk
steensoort van schelpen 
en ko raal, en heeft diver
se aanvallen door staan. 
Zie blz. 213.



Boven: Dansen tot je erbij neervalt.

De mooiste buitenactiviteiten

musea Die u niet mag overslaan

De beste party’s

● Anhinga en Gum bo 
Limbo Trail, Ever glades 
National Park
Verken deze natuurpaden 
en kom oog in oog te 
staan met een alligator  
of bekijk de schilferende 
rode bast van de gumbo 
limbo, alias de ‘toeristen
boom’. Zie blz. 139.
● J.N. ‘Ding’ Darling 
National Wildlife Refuge
In de koelere winter
maanden foerageren 
duizen den vogels in de 
vroege ochtend in dit 
reservaat. Een mooie 
gelegenheid om rode 
lepelaars, reigers, 
pelikanen, ibissen en 
slangenhalsvogels te 
zien. Zie blz. 314.

● John Pennekamp 
Coral Reef State Park
Het enige levende koraal
rif bij het vasteland van de 
VS onthult zijn kleurrijke 
wereld aan snorkelaars, 
duikers en toeristen in 
een glasbodemboot.  
Zie blz. 149.
● Merritt Island National 
Wildlife Refuge
Observeer lamantijnen  
en zeeschildpadden in de 
schaduw van het Kennedy 
Space Center. Zie blz. 205.
● Myakka River State 
Park Eerst een ranch, nu 
het grootste staats park 
van Florida, met rus tieke 
huisjes, wan delpaden, 
cam pings en paardrij
tochten. Zie blz. 311.  

● CityWalk
De uitgaanswijk van 
Universal Orlando richt 
zich op een volwassen 
publiek met restaurants, 
bars, discotheken en  
liveentertainment.  
Zie blz. 260.
● Key West
Aan het einde van de weg 
wacht de reiziger een 
feest dat nooit ophoudt. 
De ‘Conch Republic’ is 

altijd in voor het goede 
leven. Zie blz. 159.
● South Beach
Zodra het donker wordt 
verandert Ocean Drive  
 met zijn flit sende neon
ver lichting, schaars 
gekle de (en overmatig 
ge bruin de) licha men en 
nonconformisme  in één 
grote, brui sende party en 
gaan alle feestvierders uit 
hun dak. Zie blz. 119.

● Florida Museum of 
Natural History
Dit lichte, kindvrien delijke 
museum biedt in for ma
tieve exposities over de 
natuurlijke habitats en 
in heem se culturen van 
Florida, plus een mooie 
vlindertuin. Zie blz. 331.
● Salvador Dalí Museum
De locatie is bijna net zo 
bizar als de grote psycho
dramatische schilderijen, 
maar het vroege impres
sionistische werk laat een 
gevoeliger kant van de 

meester van het surrea
lisme zien. Zie blz. 296.
● Norton Museum of Art
Het Norton kan zich met 
zijn Franse impressio nis
ten, postimpressionisten 
en moderne Amerikaanse 
meesters meten met 
musea die aanzienlijk 
groter zijn. Zie blz. 188.
● Vizcaya
Met zijn 70 vertrekken vol 
Europees antiek biedt 
Vizcaya een bijzonder 
kijkje in het leven der rij
ken. Zie blz. 113 en 116.

a n d e r e  H o o g t e p u n t e n  ◆  9

Boven: Cà d’Zan in het Ringling Museum of Art, Sarasota.

toosten op het goeDe leven

● Calle Ocho
Het grootste latin straat
festival van de VS is een 
zinderende salsaparty.  
Zie blz. 106.
● Ocala Shrine Rodeo
Vergeet de lange rijen bij 
de themaparken en ga 
terug naar de goede oude 
tijd toen alleen de echte 
kuddedieren in Florida  
als kuddedieren werden 
behandeld. Zie blz. 334.

● St George Mullet Toss
Op dit strandfeest krijgt 
de term ‘vliegende vis’ 
een nieuwe betekenis.  
Zie blz. 347.
● Sunset Celebration 
op Mallory Square
Waarom klappen voor een 
zonsondergang? Omdat 
de zon in Key West niet 
gewoon ondergaat, maar 
al vlammend neerdaalt. 
Zie blz. 161.
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de bevolkIng van FlorIda
Op buitenstaanders komt Florida misschien over als een 

staat met een eenduidige identiteit; in werkelijkheid wonen 
er mensen uit vele culturen, van Cubaanse Amerikanen tot 

joden uit het noorden en nakomelingen van Duitse en Ierse 
arbeiders die in de 19e eeuw naar Amerika emigreerden.

In weerwil van het feit dat het grootste deel van 
de bevolking in identieke gezinswoningen met 
een keurig gazonnetje woont, wordt vaak ge-

dacht dat Florida en zijn inwoners een beetje ex-
centriek zijn; zelfs de mensen die er wonen of op 
vakantie gaan denken dit. Dat Florida inderdaad 
kleurrijke personages kent, wordt getypeerd door 
een uitspraak van Carl Hiaasen, journalist van de 
Miami Herald en bestsellerauteur: ‘Er is niets aan 
de hand met Florida dat niet verholpen kan wor-
den door een orkaan van categorie 6.’

De identiteit van de échte Floridanen is echter 
veel complexer dan de populaire karikatuur wil. 
Het schiereiland in het zuidoosten van de VS is 
een moderne smeltkroes van etnische en culturele 
invloeden, waar no-nonsense New Yorkers lief en 
leed delen met hun Griekse, Caribische, Frans-
Canadese en Afro-Amerikaanse buren. Tijdens 
uw korte verblijf krijgt u misschien maar enkele 
aspecten van dit palet te zien, maar de voortdu-
rende wisselwerking tussen al die invloeden be-
paalt de eigenheid van Florida en de levenshou-
ding van zijn inwoners.

Volgens de meest recente Amerikaanse cijfers 
is ongeveer 60 procent van de bevolking blank, 22  
procent van Latijns-Amerikaanse afkomst (His-
panics of latino’s) en 16 procent zwart. De werke-
lijkheid is complexer: achter die cijfers gaat een 
fascinerend, soms nog onbeslist verhaal schuil 
van onderling zeer verschillende groepen die met 
elkaar de samenleving in Florida vormgeven.

Auto’s en winkels
Florida wordt als een voorbeeld gezien van het 
eind 20e-eeuwse Amerikaanse conformisme en 

consumentisme: een oord waar de shopping malls 
zich aaneenrijgen en de wijken van de rijken van 
de buitenwereld zijn afgeschermd. Dat beeld 
klopt ook wel, maar is niet compleet. Hoewel veel 
Floridanen de auto pakken om 500 meter verder-
op boodschappen te doen, wandelen ze ook graag 
langs het strand of zoeken ze de buitenlandse res-
taurantjes op die tussen de grote winkels verscho-
len liggen. Mensen gaan niet alleen naar Florida 
om vakantie te vieren, maar ook om er te wonen: 
qua in wonertal is het de vierde staat van de VS. 
Veel Floridanen zijn elders geboren, wat de cultu-
rele diversiteit van Florida verklaart.

Het economische belang van het toerisme 
wordt hier op waarde geschat. Bezoekers worden 

Links: Kinderen in de Southern Gardens Citrus Grove.
Rechts: Mallory Square, Key West.
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liever de vrij uitgebreide hotelmenu’s die toen 
gangbaar waren. De grote hotels aan de Atlanti-
sche kust van Florida gaven daar misschien nog 
een lokaal tintje aan door wat versgeperst sinaas-
appelsap en plaatselijk gevangen vis op de kaart 
te zetten, maar verder verschilde het menu nau-
welijks van wat de duurdere hotels in Phila-
delphia of Boston serveerden.

Toen Miami eenmaal meer vakantiegangers en 
gepensioneerden uit het noorden trok, werd de 
joodse delicatessenzaak zoals die in New York te 
vinden is een van de grootste culinaire invloeden. 
In Miami Beach hoeft u nooit ver te zoeken naar 
een bagel met roomkaas en lox (gerookte zalm). 

In de grote steden en vakantiecomplexen in Flori-
da zijn, zoals in elke kosmopolitische omgeving, 
volop Italiaanse, Franse, Chinese, Thaise en an-
dere buitenlandse restaurants te vinden.

Sinaasappelen uit Florida
Hoewel het in de rivieren, meren en kustwateren 
van Florida wemelde van de vis, schelpen en 
schaaldieren, was het de sinaasappel die als eerste 
de aandacht trok van de buitenwereld. De sinaas-
appel kwam niet van oorsprong in Florida voor: 
de Spaanse ontdekkingsreizigers Ponce de León 
en Hernando de Soto brachten de eerste planten 
mee, waarna de soort verwilderde.

De sinaasappelteelt in Florida kwam in de jaren 
zeventig van de 18e eeuw op gang. Een eeuw later 
waren er al honderden hectares aan boomgaarden 
aangeplant en gingen de vruchten over hetzelfde 
spoor naar het noorden als waarmee de eerste toe-
risten naar het zuiden kwamen. De belangrijkste 
sinaasappelstreek ligt bij de Indian River, in feite 
geen rivier, maar een zoutwaterlagune die 190 km 
lang en zelden meer dan 3 km breed is. De Indian 
River-regio is ook vermaard om zijn grapefruit, 
een hybride die op de West-Indische eilanden ont-
stond en in 1823 voor het eerst in Florida werd 
aangeplant. De eerste grapefruits bereikten het 
noordoosten van de VS pas in de jaren tachtig van 
de 19e eeuw, toen men ook daar de bitterzoete 
smaak begon te waarderen.
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De Apalachicola Bay, een van de visrijkste estuaria 
ter wereld, is vermaard om zijn oesters; 90 procent 
van de Floridaanse oesters komt hier vandaan. De 
oesterkwekers oogsten de schelpen al balancerend 
op hun bootjes met behulp van een tang die uit twee 
scharende harken lijkt te 
bestaan. Het water met de 
oyster bars (oesterbedden) 
mag niet te zout, maar ook 
niet te zoet zijn. Oesters 
kunnen het jaar rond wor-
den geoogst, maar ’s zo-
mers zijn er minder.

oesterbeDDen



Het valt niet te ontkennen: de meeste mensen 
bezoeken een themapark niet voor het the-
ma. De tot leven gewekte personages van 

Walt Disney kunnen nog zo leuk zijn, het meeste 
plezier beleven we aan het gevoel dat we vliegen en 
ons roekeloos naar beneden kunnen laten storten. 
We hebben immers de geruststellende zekerheid 
dat de remmen net op tijd zullen werken.

De topattracties in de grote pretparken van Flori-
da zijn de hightechneefjes van de houten achtba-
nen uit het begin van de 20e eeuw. Ze gebruiken 
wel dezelfde natuurkundige en fysiologische foef-
jes om de bezoekers heerlijk bang maken.

G-krachten en het evenwicht
Wat een achtbaan eng en spannend maakt zijn  
de snel wisselende krachten die op de bezoeker 
worden uitgeoefend en diens gewichtsbeleving en 
evenwichtsgevoel manipuleren.

Onder normale omstandigheden ervaren we een 
kracht van 1 G. Wie 75 kg weegt, ervaart zijn ge-
wicht ook als 75 kg. Bij 2 G hebben we het gevoel 
dat we het dubbele wegen omdat de zwaartekracht 
tweemaal zo hard aan ons trekt. In de meeste Ame-
rikaanse achtbanen wordt niet meer dan 3 G op de 
bezoeker uitgeoefend; slechts bij een paar achtba-
nen word je met 5 G achterovergedrukt in je stoel.

Tijdens de eerste steile afdaling op de achtbaan 
wordt de G-kracht lager; wanneer je daarna weer 
naar boven racet, wordt hij hoger. Bij een scherpe 
bocht wordt een zijwaartse kracht uitgeoefend.

Die externe krachten doen zich voelen in het  
binnenoor, een klein maar cruciaal onderdeel van 
onze anatomie dat bijdraagt aan de opwinding, 
maar ook aan de desoriëntatie die snelle, draaien-
de bewegingen teweegbrengen. Het binnenoor is 
onze gyroscoop. Het stelt ons in staat ons even-
wicht te bewaren, maar kan de onnatuurlijke snel-
heden en wendingen op een achtbaan niet bijhou-
den. Het resultaat is duizeligheid, wat gepaard gaat 
met een samentrekking van de maag.

Het staaltijdperk
In 1959 veranderde de achtbaan revolutionair 
dankzij de introductie van de ronde stalen rails. De 
karretjes hoefden nu niet meer rechtop te blijven, 
waardoor de kurkentrekker, de helix en andere 
baanvormen die met de zwaartekracht spelen mo-
gelijk werden. Later kwamen daar nog achtbanen 
bij waarbij men in een stoel onder de rails hangt.

Bij omgekeerde achtbanen hangen de stoelen 
onder de rails, maar ze scharnieren niet, zodat de 
passagiers tijdens de rit ondersteboven kunnen 
hangen. Bij de Dueling Dragons-achtbaan van Uni-
versal Orlando is daar een spannend element aan 
toegevoegd: de karretjes racen met 96 km/uur op 

elkaar af, om op het allerlaatste moment twee ver-
schillende loops in te schieten. Ook in de conventi-
onele karretjes kan men over de kop gaan, zoals in 
de Incredible Hulk van Universal. 

Explosieve start
De oude takelhelling die de karretjes naar het ‘lan-
ceerpunt’ brengt, wordt tegenwoordig vervangen 
door een sneller, explosief lanceersysteem. Zo is er 
een luchtdruksysteem dat de karretjes wegschiet. 

Het nieuwste op het gebied van angstaanjagen-
de achtbanen is de Cheetah Hunt van Busch Gar-
dens, met liefst drie versnellingen naar 96 km/uur. 
Extra spannend is dat u gevaarlijk dicht in de buurt 
van het cheetaterrein komt te hangen, wat de vraag 
opwerpt: wie jaagt nou eigenlijk op wie? ❑

Hard, harder, hardst

Rechts: De Kumba is een van de snelste attracties in 
Busch Gardens, dat bekendstaat om zijn achtbanen.
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De achtbanen in de grote thema-
parken van Florida zijn sneller, 
enger en fantasierijker dan ooit.
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Miami Beach is een barrière-eiland 
van nauwelijks 24 x 1,5 km. Het 
is niet alleen fysiek gescheiden 

van zijn grote zus op het vasteland, maar 
heeft ook een ander karakter: het is een 
door de mens geschapen paradijs dat 
volledig op genot en plezier is ingesteld.

Sinds het jaar waarin Miami Beach de 
stadsstatus kreeg, in 1917, heeft het vele 
bezoekers getrokken. Ze komen er ple-
zier maken, werken, drinken en dansen; 
ze komen er om te ontsnappen aan de 
sleur. Miami Beach heeft in zijn korte 
bestaan vele levens gekend: in de jaren 
veertig en vijftig van de vorige eeuw was 
het de exclusieve speeltuin van de rijken, 
in de jaren zeventig sloegen de verloede-
ring en misdaad toe, in de jaren negentig 
beleefde het zijn wederopstanding als de 
hippe Nieuwe Rivièra. En steeds weer 
verleidde het zijn bezoekers met zijn 
unieke charme en fantastische strand.

Het huidige Miami Beach is een brui-
sende plaats met kleurrijke personages: 
Amerikaanse celebrity’s, avant-gardis-
tische kunstenaars, vastgoedbeleggers, 
rijke Zuid-Amerikanen, Caribische im-
migranten, Russische nouveaux riches, 
fotomodellen, homo’s en lesbiennes, le-
vensmoede New Yorkers. Het Spaans is 
hier de dominante voertaal, dus een taal-
gidsje kan handig zijn als u iemand wilt 
versieren, maar verder zult u merken dat 
de meeste mensen u graag tegemoetko-
men en op het Engels overschakelen.

South Beach en art deco
Op de zuidpunt van Miami Beach ligt de 
wijk South Beach (SoBe). Na de Swin
ging Sixties sloeg de verloedering toe in 
Miami Beach, een verval dat bijna twin-
tig jaar aanhield. Gelukkig keken som-
mige mensen verder vooruit en grepen 
in. Ze betoogden met succes dat al die 
art-decoarchitectuur in de stad het waard 
was om behouden te worden. In 1979 
werd het Miami Beach Art Deco Natio-
nal Historic District een feit; sindsdien is 
het alleen maar bergopwaarts gegaan.

Het Deco District is de jongste monu-

MiaMi Beach

De vele fraaie art-decogebouwen, het bruisende  
uitgaansleven, het zonovergoten strand en een 

niet-aflatende stroom van mooie, beroemde  
en rijke mensen hebben dit ooit zo roerige  

gebied tot de Rivièra van de VS gemaakt.

Florida

Orlando

Miami
Beach

IG FLORIDA Place Locator
p119 Miami Beach
Last updated 6/5/2011

Bezienswaardigheden
South Beach
JewiSh MuSeuM of florida
ocean drive
world erotic art MuSeuM
eSpanola way
lincoln road
fillMore MiaMi Beach
holocauSt MeMorial
BaSS MuSeuM of art
Bal harBour

1 1 9 R e i z e n  d o o R  F l o R i d a Kaart
blz. 120

Links: Miami Beach van bovenaf gezien. 
Rechts: Sociale interactie op Ocean Drive.
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Kaart
blz. 160

Wegwijs in de stad
Old Town, het oorspronkelijke deel van 
de stad, omvat pakweg 3000 historische 
gebouwen, plus Mallory Square en de 
historische haven. U kunt zich een beeld 
van het eiland vormen door een ritje te 
maken met de oude Conch Train (tel. 
305-2945161; www.conchtourtrain.com) 
of zijn nieuwere tegenhanger, de Old 
Town Trolley (tel. 305-2966688; www.
historictours.com). De trolley (een bus) 
biedt de gelegenheid om op verschillen-
de punten op de route in- en uit te stap-
pen. Trein en trolley vertrekken elk half 
uur van verschillende locaties in de stad.

Waar Old Town het hart van Key West 
is, is Mallory Square C zijn commerci-
ele ziel. Elke avond drommen de toeris-
ten op het plein samen voor de befaamde 
Sunset Celebration, want de zon gaat 
niet zomaar onder in Key West: de oranje 
bol krijgt een waar afscheidsfeest met 
jongleurs, vuurvreters en straatventers. 
Eerst verschijnt er een roze streep aan de 
ho ri zon, waarna de hemel vlammend 
rood en oranje kleurt, wat de zon op en-
thousiast gejuich en een staande ovatie 
van het publiek komt te staan.

Een waarschuwing: houd de mega-

cruiseschepen die ’s ochtends bij Mallo-
ry Square afmeren in de gaten, want ze 
spuwen hordes toeristen in de oude stad 
uit, die daar de rest van de dag blijven. U 
kunt er beter voor die tijd naartoe gaan.

Piraten en schilders
Een groot aantal bezienswaardigheden 
bevindt zich op loopafstand van Mallory 
Square en de meeste daarvan bieden een 
goede indruk van de rijke geschiedenis 
van het gebied. In het Mel Fisher Mari-

Linksonder: Een 
muzikant op Mallory 
Square. Onder: Het 
Little White House. 

Key West kende eens een beroemde 
parttime-inwoner die tegen wil en dank 

bevangen was door de ‘Keys-koorts’. ‘Ik 
denk er wel eens over’, zei hij, ‘om de 
hoofd stad naar Key West te verplaatsen en 
daar gewoon te blijven.’ Die parttimer was 
president Harry S. Truman, die als het maar 
even kon Washington ontvluchtte en zich, 
uitgedost in bonte Hawaii-shirts, nestelde 
in het voormalige onderkomen van de com-
mandant van de marinebasis in Key West. Hij bracht altijd stapels werk 
mee, maar vergat niet om te genieten. Wie een bezoek brengt aan het 
Little White House Museum ziet op de veranda van de benedenverdie-
ping een pokertafel staan. Truman placht daar tot laat in de avond te spe-
len met marineofficieren en assistenten, een bourbon en sigaren binnen 
handbereik. Voor de lunch liep hij naar Pepe’s in Caroline Street.

Ook andere presidenten vonden Key West een heilzaam en soms stra-
tegisch oord. Zo zette president Kennedy er in 1961 een commandopost 
op tijdens de Varkensbaai-invasie. In 1980 zetten veel Cubaanse vluch-
telingen hier tijdens de ‘Mariel-uittocht’ voet op Amerikaanse bodem.

Harry’s stek

Het East Martello 

Museum huist in een 

gebouw dat bedoeld 

was als defensie to

ren, maar nooit als 

zodanig is gebruikt.
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Een satellietkaart 

biedt toeristen in 

Tallahassee een 

gedetailleerd over

zicht van de staat.

haar oude gebouwen en natuurschoon, 
en die een kleinstedelijke sfeer ademt 
die haar snelle groei loochent.

De 181.000 inwoners verblijven in 
een aangename mengeling van oud en 
nieuw. Tallahassee telt veel Old South-
herenhuizen en planterswoningen die in 
hun oude glorie zijn hersteld. Schilder-
achtige wegen worden omzoomd met ei-
ken met Spaans mos, en in de lente licht 
het straatbeeld op door de felle kleuren 
van bloeiende kornoeljes en azalea’s.

Neem de lift naar het uitkijkpunt op de 
bovenste verdieping van het Florida 
State Capitol A (S Monroe St en Apa-
lachee Pkwy; tel. 850-4886167; ma.-vr. 
8.00-17.00 uur): onder u ligt een stad die 
baadt in een zee van bomen. Het Old 
Capitol, een museumstuk dat naar de 
toestand van 1902 is teruggebracht, ligt 
aan de voet van zijn opvolger. Het parle-
ment van de staat Florida vergadert 
slechts 60 dagen per jaar. Als u in april of 
mei komt, kunt u de volksvertegenwoor-
digers en senatoren in actie zien.

Het Museum of Florida History B 
(500 S Bro nough St, nr. G2; tel. 850-
2456400; ma.-vr. 9.00-16.30, za. 10.00-
16.30 en zo. 12.00-16.30 uur; toegang 
gratis) biedt een goed overzicht van de 
geschiedenis van de staat, met stukken 
variërend van een 4 m hoge mastodont 
tot Spaanse schatten en oorlogsrelieken.

In den beginne
In 1539 kwam de Spaanse veroveraar 
Hernando de Soto naar het gebied, op 
zoek naar goudschatten die hij nooit zou 
vinden. Hij vierde het eerste kerstfeest 
ooit op Amerikaanse bodem. De Soto 
verkende het gebied rond Lake Jackson 

Onder: 
Een zaal in het 
Museum of Flo rida 
History behan delt 
de ontwikkeling van 
de Spaanse kolonie. 
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ervoer V

reizen naar en vervoer in Florida

reizen naar Florida

Met het vliegtuig

Veel Amerikaanse en internationale 
luchtvaartmaatschappijen, waaronder 
Delta Air Lines, United Airlines, KLM, 
Arke Fly, Brussels Airlines en British 
Airways doen Florida aan. Het loont de 
moeite de diverse vergelijkingssites 
(www.worldticketcenter.nl, www.expedia.nl,
www.vliegtickets.nl) te bekijken, want de 
prijsverschillen kunnen groot zijn.  

Florida telt veertien internationale 
luchthavens; de grootste zijn die van 

Miami (www.miamiairport.com), Orlando 
(www.orlandoairports.net), Fort Lauderdale 
(www.broward.org) en Tampa (www.tampa- 
airport.com). Miami International Airport 
is tevens een belangrijk overstappunt 
voor vluchten naar het Caribisch 
gebied en Latijns-Amerika. Daarnaast 
zijn er verbindingen naar diverse 
regionale luchthavens als Daytona 
Beach, Fort Myers en Palm Beach. 

Naast lijndiensten zijn er charter-
vluchten. Deze vliegen vaak op 
Orlando-Sanford Airport, 48 km ten 
noorden van Orlando. In de zomer is 
het op dit kleine vliegveld stampvol 
met toeristen en staan er lange rijen bij 
de douane. Bovendien kan de rit naar 
Orlando duur zijn, vooral als u er met 
het openbaar vervoer heen gaat. Als u 
op een afgelegen vliegveld landt, is 
een huurauto de beste oplossing. 

N.B. Reken op oponthoud wanneer 
u vanaf een vliegveld in de VS vertrekt, 
vanwege de veiligheidsprocedures. 
Deze veranderen zo nu en dan, dus kijk 
voor u vertrekt welke regels er gelden. 
Stop spullen in zowel ruim- als hand-
bagage in doorzichtige tassen, laat 
cadeaus onverpakt en haal laptops 
voor inspectie uit uw tas. Bedenk dat u 
uw schoenen uit moet doen; ook deze 
gaan door de scan. Reizigers mogen in 
hun handbagage één doorzichtige, 
hersluitbare plastic tas van 1 liter mee-
nemen, met daarin vloeibare spullen, 
gels en spuitbussen van maximaal  
85 ml. Deze plastic tas moet worden 
verzegeld en kan worden gescand.

Met de boot

Florida is als schiereiland een ideaal 
vertrek- en aankomstpunt voor 
bootreizen; het hele jaar door zijn er 
cruises op de Atlantische Oceaan, in 
de Golf van Mexico en naar het 

Caribisch gebied. Het aanbod varieert 
van cruises van een paar uur of een 
dag tot tochten van meer dan twee 
weken. Driedaagse uitstapjes naar de 
Bahama's zijn erg populair, evenals de 
eendags- of eennachtstochtjes langs 
de kust, die sommige mensen aan-
grijpen om te kunnen gokken. Casino's 
zijn binnen de staat Florida namelijk 
illegaal - behalve in het Seminole-
reservaat - maar deze wet is op de 
internationale wateren niet van kracht.

Neem voor een compleet overzicht 
contact op met uw reisbureau, bekijk 
de advertenties in de zondagskranten 
of kijk online op sites als www.cruise.com.

Met de trein

Amtrak (tel. 800-872-7245; www.
amtrak.com) verzorgt ontspannen 
treinreizen vanuit het Midwesten, het 
noordoosten en het zuiden - met 
aansluiting op treinen uit het westen - 
naar dertien steden in Florida. De 
Silver Service rijdt tussen New York 
City en Florida en stopt in Jacksonville, 
Orlando, Tampa en Miami. Als u de 
auto mee wilt nemen, is de Auto Train 
een optie: deze gaat van Lorton, 
Virginia, vlak bij Washington DC, naar 
Sanford, ten noorden van Orlando. 

Met de bus

Greyhound (tel. 800-231-2222; www.
greyhound.com) verzorgt busdiensten in 
heel Florida. Intercity-bussen stoppen 
onderweg veel op afgelegen plekken 
en kosten vaak veel tijd; een betere 
optie zijn de Express-bussen, die 
minder vaak stoppen. Busterminals 
bevinden zich doorgaans in vervallen 
buurten van een stad, dus wees op uw 
hoede wanneer u daar vandaan of 
naartoe reist. 

Delta Air Lines
Tel. 020-7219128 (Nederland)
Tel. 070-300872 (België)
www.delta.com
United Airlines
Tel. 020-3469381 (Nederland)
Tel. 02-2008868 (België)
www.united.com
KLM
Tel. 020-4747747 (Nederland)
www.klm.com
Arke Fly
Tel. 0900-2753359 (Nederland)
www.arkefly.nl
Brussels Airlines
Tel. 02-7232362 (België)
www.brusselsairlines.com
British Airways
Tel. 020-3469559 (Nederland)
Tel. 02-7173217 (België)
www.britishairways.com

Voor meer informatie zie ook:
Luchthaven Schiphol: www.schiphol.nl
Brussels Airport: www.brusselsairport.be

Luchtvaartmaatschappijen
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Festivals

Hierna volgt een lijst van festivals en 
evenementen. Voor sportevenementen 
zie blz. 381.

Jaarlijkse evenementen
Januari
Art Deco Weekend (Miami). Een 
eerbetoon aan de beroemde art-deco-
architectuur van Miami Beach. Met 
onder andere een braderie, muziek en 
een kunstbeurs. Begin januari. 
www.mdlp.org
Zora Neale Hurston Festival 
(Eatonville). De 20e-eeuwse schrijfster 
wordt jaarlijks geëerd in de oudste 
Afro-Amerikaanse gemeenschap van 
het land; met toespraken en een 
straatfestival. Eind januari.  
www.zorafestival.com

Februari
Florida Renaissance Festival 
(Deerfield Beach). Middeleeuwse 
markt met traditioneel steekspel, 
klassieke muziek en kunst. Begin 
februari. 
www.ren-fest.com
Gasparilla Pirate Festival (Tampa). 
Een invasie van piraten in het centrum, 
met muziek, hapjes en amusement. 
Begin februari.  
www.gasparillapiratefest.com 
Coconut Grove Arts Festival (Miami). 
Het grootste kunstfestival van Florida. 
Midden februari.  
www.coconutgroveartsfest.com
Florida State Fair (Tampa). Op 
deze grootste bazaar van Florida  
vindt u alles, van vee tot handwerk. 
Tweede week van februari.  
www.floridastatefair.com

Riverwalk Blues Festival (Fort 
Lauderdale). Muziekfestival, met pittig 
Cajun-eten. Tweede week van februari.
www.riverwalkbluesfestival.com
Greek Festival (Fort Myers). Festival 
van de Grieks-orthodoxe gemeen-
schap van Florida. Eind februari.  
www.greekfestfortmyers.com
Mardi Gras Parades (Pensacola). 
Niet zo massaal als in New Orleans, 
maar wel leuk. Eind februari.  
www.pensacolamardigras.com

Maart
Carnaval Miami Spaans erfgoed-
festival van een week, in Little Havana. 
Begin maart. www.carnavalmiami.com
Florida Strawberry Festival (Plant 
City). Festival ter ere van de aardbei, 
met muziek, eten en amusement; ten 
oosten van Tampa. Eerste week van 
maart. www.flstrawberryfestival.com
Las Olas Art Festival (Fort 
Lauderdale). Straatartiesten, 
handwerk, muziek en eten. Begin 
maart. www.artfestival.com
Florida Film Festival (Maitland). 
Festival met documentaires, 
tekenfilms en korte films. Eind maart. 
www.floridafilmfestival.com 

April
Jacksonville Landing Annual Folk 
Festival Folk, kunst en nijverheid. 
Begin april. www.eujacksonville.com
Apalachicola Walk & Wine Festival 
Kunstbeurs, tevens met muzikanten, 
kookdemonstraties en wijnproeve-
rijen. Eind april. www.apalachicolabay.org
Conch Republic Celebrations (Key 
West). Key West probeert zich ieder 
jaar af te splitsen van Florida. Eind 
april. www.conchrepublic.com 

Mei
Sunfest West (Palm Beach). Florida’s 
grootste muziek-, kunst- en water-
sportfestival. www.sunfest.com

Juni
Billy Bowlegs Pirate Festival (Fort 
Walton Beach). Festival ter ere van het 
Seminole-opperhoofd. Eerste week 
van juni. www.billybowlegspiratefestival.com
Fiesta of Five Flags (Pensacola). 
Straatfestival met eten en muziek, ter 
herdenking van de Spaanse ontdek-
kingsreiziger Tristan de Luna. Eerste 
week van juni. www.fiestaoffiveflags.org 

Juli
Daytona Beach International 
Festival Prestigieus muziekfestival; 
van jazz tot klassieke muziek. Eind juli 
tot en met begin augustus. www.dbif.com
Hemingway Days (Key West). Een wild 
eerbetoon aan Hemingway en zijn 
werk, met literaire evenementen. De 
bijzonder populaire lookalike-wedstrijd 
trekt mannen van middelbare leeftijd 
met baard van heinde en verre. Eind 
juli. www.fla-keys.com

Augustus
Annual Wausau Possum Festival 
Een festival ter ere van de buidelrat in 
het plaatsje Wausau, vlak bij Panama 

Festivals, kunst en cultuur, uitgaan, 
winkelen, sPort, kinderactiviteiten enz.

Kaarten voor festivals, theater, 
sport en concerten kunnen worden 
gereserveerd bij de kassa van het 
theater of evenement, of in  
sommige gevallen per creditcard 
via de website. Een andere - en 
soms de enige - mogelijkheid is 
reserveren via Ticket master (tel. 
800-745-3000, www.ticketmaster.com), 
een bureau dat ook vestigingen 
heeft in verschillende muziek- en 
discountwinkels. 

Kaartjes kopen
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Ambassades en consulaten
Nederland
Ambassade van Nederland
4200 Linnean Avenue NW
Washington, DC 20008
Tel. 877-388-2443
dc.the-netherlands.org

Consulaat Miami: 701 Brichell 
Avenue, suite 500, Miami, FL 33131, 
tel. 877-388-2443
Consulaat Orlando: 429 South Keller 
Road, suite 250, Orlando, FL 32810, 
tel. 321-282-3894 

Ambassade van de Verenigde 
Staten van Amerika
Lange Voorhout 102
2514 EJ Den Haag
Tel. 070-3102209
netherlands.usembassy.org

Consulaat: Museumplein 19, 1071 DJ 
Amsterdam, tel. 020-5755309, 
amsterdam.usconsulate.gov

België
Ambassade van België
3330, Garfield Street NW
Washington, DC 20008
Tel. 202-333-6900
www.diplobel.us

Consulaat: 261 NE First Street, Suite 
230, Miami, FL 33132, tel. 305-377-
1368

Ambassade van de Verenigde 
Staten van Amerika
Regentlaan 27
1000 Brussel
Tel. 02-8114000
belgium.usembassy.gov

  D ouanevoorschriften

Wie aankomt in de VS moet altijd langs 
de douane. Wees erop voorbereid dat 
uw bagage geïnspecteerd wordt en 
houd rekening met de volgende 
voorschriften: 
• Geld tot $ 10.000 (in contanten of 
verhandelbare middelen) mag u mee-
nemen naar de VS; bedragen daar-

boven moet u aangeven bij de douane. 
• Voorwerpen voor persoonlijk gebruik 
mogen belastingvrij worden ingevoerd.
• Volwassenen mogen maximaal 200 
sigaretten of 50 sigaren (geen Cubaan- 
se) of 2 kg tabak en/of 1 liter alcohol-
houdende drank belastingvrij invoeren. 
• Bezoekers mogen geschenken tot 
een waarde van $ 100 belastingvrij 
invoeren. 
• Vlees, vleesproducten, zuivel-
producten, zaden, planten en vruchten 
mogen niet worden ingevoerd; ze 
worden in beslag genomen als ze 
gevonden worden (op veel vliegvelden 
worden tegenwoordig speciale honden 
ingezet om deze producten, evenals 
verboden drugs, op te sporen; 
verbergen heeft dus geen zin). Voor 
huisdieren gelden ingewikkelde, 
tijdrovende quarantainevoorschriften. 
• Drugs en toebehoren zijn streng 
verboden. Als u medicijnen gebruikt, 
controleer dan van tevoren of ze in de 
VS onder de narcoticawet vallen. Op de 
verpakking moet duidelijk vermeld 
staan wat erin zit. Neem ruim 
voldoende, maar geen overbodig grote 
hoeveelheden mee. Neem ook een 
door uw huisarts afgegeven overzicht 
mee van de medicijnen die u gebruikt, 
of eventueel een medisch paspoort. 

een handig overzicht van Praktische
inFormatie, in alFabetische volgorde
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In geval van nood belt u 911; 
u wordt dan doorverbonden met 
de plaatselijke politie, brandweer 
of ambulance (zie ook Autorijden, 
blz. 359). 

Alarmnummer
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Reizen door Florida

Inleiding	 91
Zuid-Florida	 95
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Miami	Beach	 119
De	Everglades	 133
De	Florida	Keys	 147
Key	West	 159
De Atlantische kust	 171
Fort	Lauderdale	 173
Palm	Beach	 183
De	Space	Coast	 197
Daytona	Beach	-	Jacksonville	 209
Centraal-Florida	 229
Het	Walt	Disney	World	Resort	 231
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Tampa	 283
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Het	koraalrif	van	Florida	 156
Prachtige	stranden	 304
Voorjaarstraining	 322

4

inhoud



I n h o u d  ◆  5

Reisinformatie

type lim
it

trimbleed

type limit

trim

bleed

type limit

trim

bleed

type lim
it

trim
bleed

826

874

75

821

75

29

9336 905

1

951

92

29

84

41

997

27

41

1

821

0 20 km

20 miles0

Drive

Loop

Tampa Florida
Panther NWR

Big Cypress
Bend

Rookery Bay
Estuarine Preserve

Gulf Coast
Visitor Center

John Pennekamp
Coral Reef S.P.

 N a t i o n a l  P a r k

Biscayne
National
Park

Collier Seminole State Park

E v e r g l a d e s

Fakahatchee
Strand
State

Preserve

Big  Cypress

Nat ional  Preserve

South New  River

M
iam

i             Canal

Florida
Bay

West
Lake

Seven
Palm LakeLake

Ingram

Joe Bay

Card
Sound

Barnes
Sound

Whitewater
Bay

Ponce de
Leon Bay

M a n g r o v e  S w a m p

Biscayne
Bay

Tamiami Canal

Gullivan
 Bay

Chevellier
Bay

Big Lostmans
Bay

Alligator
Bay

Canal

Fakahatchee
Strand

Big Cypress

Swamp

G U L F

O F

M E X I C O

Ten Thousand
Islands

Key Largo

T h e  E v e r g l a d e s

Palm BeachBig Cypress Seminole Reservation Ah-Tah-Thi-Ki Museum

Miccosukee
Cultural Center

Ernest Coe Visitor Center

Cape Romano

Cape
Sable

North West
Cape

Mosquito
PointEast Cape

Highland Point

Oasis
Visitor
Center

Tamiami Trail

Long Pine Key Royal Palm
Visitor Center

Visitor
Center

West Lake Trail

Mahogany
Hammock

Pa-hay-okee
Overlook

Everglades
Safari Park

Shark Valley
Visitor Center

Miccosukee
Indian Reservation

Miccosukee
Indian Res.

Observation
Tower

Key Largo

Islandia
Florida City

Flamingo

Marco Island

Paolita
Station

Ochopee Monroe
Station

Goodland

Everglades City

Collier City

Chokoloskee

Miles City

Jerome

Deep Lake

Golden Gate

East
Naples

Key
Biscayne

Westwood
Lakes

Richmond
Heights

Kendall

Andytown
North

Naples

N. Miami
Beach

Leisure CityHomestead

Sweetwater

South Miami
Heights

Perrine

Opa-Locka

Miami Springs

North Miami

Miami
Beach

Coral
Gables

Carol City

Plantation

Hallandale

Tamarac
Wilton
ManorsNaples

Miami

Hialeah

Hollywood

Ft Lauderdale

Everglades

IG FLORIDA
p134 Everglades
Map size - 143mm x 99mm
Map last updated - 19/05/2011

english dots

1

2

3

4

10

11

5

6

78

9

english edition

Kaarten

VerVoer
Reizen	naar	Florida	 358

Met	het	vliegtuig		 358
Met	de	boot		 358 
Met	de	trein	 358 
Met	de	bus		 358

Vervoer	in	Florida		 359
Openbaar	vervoer		 359
Eigen	vervoer		 359

ACCoMMoDATIe
Een	hotel	zoeken		 360
Reservering	en	prijzen		 360
Ketenhotels	en	-motels		 360
B&B		 360
Kamperen		 360
Lijst	met	accommodatie		 361

Zuid-Florida		 361
De	Atlantische	kust		 363
Centraal-Florida		 364
De	Golfkust		 369
Noord-Florida		 372
De	Panhandle		 374

ACTIVITeITeN
Festivals		 375 
Kunst	en	cultuur	 376
Uitgaan	 377
Winkelen		 377
Sport	 379
Kinderactiviteiten		 381
Excursies	en

bezienswaardigheden	 382

prAkTIsChe INForMATIe
Alarmnummer		 383
Ambassades	en	consulaten		 383
Douanevoorschriften		 383
Elektriciteit		 384
Entreegeld		 384
Fooien		 384
Fotografie		 384
Gehandicapte	reizigers		 384
Geldzaken		 385
Gezondheid	en	

medische	zorg		 385
Homoseksualiteit		 386
Internet		 386
Klimaat		 386
Maten	en	gewichten		 387
Media		 387 
Officiële	feestdagen		 387
Openingstijden		 387
Paspoort	en	visa		 387
Post		 387
Reisbudget		 388
Reizen	met	kinderen		 388
Telecommunicatie		 388
Tijdzone		 388
Toeristische	informatie		 388
Veiligheid	en	criminaliteit		 389

leZeNswAArD  390

Voor een volledige inhouds-
opgave van de Reisinformatie 
zie pagina 357.

Florida		 voorflap	en	92-93
Metropolitan	Miami		 100
Miami	Beach		 120
De	Everglades		 134
De	Florida	Keys		 148-149
Key	West		 160
Fort	Lauderdale		 174
De	omgeving	van	

Fort	Lauderdale	 176
Palm	Beach		 184
Ten	noorden	van	

Palm	Beach	 188
De	Space	Coast		 198
Daytona	Beach		 210
Daytona	-	Jacksonville		 212
St	Augustine		 214
Walt	Disney	World		 232
Magic	Kingdom		 234
Epcot		 239
Orlando	en	omgeving		 256
Tampa		 284
Busch	Gardens		 287
St	Petersburg	-

Cedar	Key		 294
St	Petersburg		 296
Sarasota	-	Naples		 308
Gainesville	en	het	noorden	

van	Centraal-Florida		 330
Tallahassee		 340
De	Panhandle		 342-343
Themaparken	 achterflap

Links: Met Spaans mos behangen 
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Met zijn schitterende, bijna 3000 km lange kust, 
meer dan 300 zonnige dagen per jaar en maar 
liefst negen geavanceerde themaparken is Florida 
een topper onder de vakantiebestemmingen.

Het beste van Florida:
topbezienswaardigHeden

 De ‘Conch Republic’, ‘Margaritaville’, ‘Mañanaland’: hoe je 
het ook noemt, Key West is altijd in voor een feestje. De zui
delijkste stad van het land prijkt aan het eind van de Florida 
Keys. Het is een kleurrijk, nonconformistisch oord, waar vrij
gevochten geesten aan de ‘mainstream’ ontsnappen en de 
rest welkom is voor een drankje en ontspanning. Zie blz. 159.

 Binnen de grenzen van het Everglades National Park 
ligt een subtropische wildernis van meer dan 607.000 ha. Het 
natuurgebied herbergt honderden soorten planten en dieren, 

waaronder de bedreigde Floridapanter en de 
WestIndische lamantijn.  

        Zie blz. 133.

 Disney, Universal, SeaWorld en Busch Gardens 
beheren maar liefst negen themaparken in Florida. 
Voor elk van die parken geldt dat ze op iedere andere 
locatie in het land als een van de topattracties zou
den worden beschouwd. Het middelpunt van het 
pretparkuniversum is Orlando, dat als thuishaven 
van het Walt Disney World Resort meer dan 45 
miljoen bezoekers per jaar trekt. Zie blz. 231 en 255.
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 Fijn wit zand en warm, azuurblauw water zijn 
de hoofdingrediënten van Florida’s prachtige 
stranden. Iedereen kan aan de langgerekte 
kust wel een strand naar zijn zin vinden.  
Zie blz. 304. 

 Bent u de mensenmas
sa’s in CentraalFlorida 
zat? De Panhandle biedt 
lange, onbebouwde stran
den en rustige kustplaatsen 
die u op uw gemak kunt 
verkennen. Zie blz. 343.

 De geschiedenis en de 
natuurwetenschap komen 
tot leven in het Kennedy 
Space Center, waar u het 
verleden, het heden en de 
toekomst van de ruimte
ver kenning kunt onder
zoeken. Zie blz. 197.

 De sensationele discotheken en glorieuze artdeco
hotels in de wijk South Beach in Miami Beach worden 
bezocht door iedereen die mooi en rijk is. Zie blz. 119.

 Laat uw fantasie de vrije loop in het 
vermaarde Salvador Dalí Museum in 
St Petersburg. Dit is een van de beste 
musea in Amerika die aan één kunstenaar 
zijn gewijd. Zie blz. 296.

 De meest prestigieuze NASCARrace en 
een van de grootste sportevenementen van 
het land is de Daytona 500, een uit
puttende race over 500 mijl (800 km) die 
het uiterste vergt van de coureurs en hun 
auto’s. Zie blz. 209. 

 Het John & Mable Ringling Museum 
of Art, een palazzo boordevol kostbare 
Europese kunst, is een eerbetoon aan de 
man die met zijn circus ‘the greatest show 
on earth’ schiep. Zie blz. 310. 



Links: Fort De Soto Park. Boven: Dueling Dragons.

Het beste van Florida:
andere Hoogtepunten
Zonovergoten stranden, superspannende pretparkattracties, roman
tische plekjes, historische gebouwen, culturele bezienswaardigheden  
en een fantastische natuur: dit zijn onze tips voor een topvakantie!

De leukste stranDen

De engste pretparkattracties

● Bill Baggs Cape 
Florida State Park
Dit ongerepte strand op 
Key Biscayne, een van de 
mooiste van het land, is 
een balsem voor de ver
moeide ziel. Zie blz. 126.
● Bradenton Beach
Bradenton, aan de zuid
kant van Anna Maria Key, 
heeft mooie stran den 
waar ’s zomers zeeschild
pad den hun eieren komen 
leggen. Zie blz. 307.

● Caladesi Island 
State Park
Het mooiste strand van 
Florida is alleen met de 
boot bereikbaar. In het 
mangrovemoeras kunt u 
kanoën. Zie blz. 293. 
● Sanibel Island
Doe de ‘Sanibel Stoop’: 
loop gebukt over het 
strand om de fraaie schel
pen te zoeken die op dit 
prachtige eiland aan
spoelen. Zie blz. 313.

● SheiKra
In de popu lair ste acht
baan van Busch Gardens, 
de SheiKra, volgt op een 
eerste loodrechte duik 
van 61 m een tweede duik 
van 42 m, ditmaal bij 81 
graden. Adembenemend, 
want tegen die tijd zit uw 
maag geheid in uw keel.  
Zie blz. 289.

● Kraken 
Deze misselijkmakende 
floorless coaster bereikt 
een snelheid van 100 
km/uur. Zie blz. 261.
● Dueling Dragons
Twee achtbaantreintjes 
racen met 96 km/uur op 
elkaar af, om net op tijd 
tegen ge stelde loops in te 
schieten. Zie blz. 79.
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leuk voor jonge kinDeren

● Busch Gardens
Natuur en soortbehoud 
staan bovenaan in deze 
dierentuin met pretpark
attracties van topklasse. 
Vermaak en educatie in 
één, vooral over gorilla’s 
en Afrikaanse dieren. 
Busch heeft ook attracties 
speciaal voor kleintjes. 
Zie blz. 287.

● Florida Aquarium en 
Mote Marine Aquarium
In het Florida Aquarium 
kunnen kinderen tussen 
de vissen in het koraalrif 
zwemmen. Het Mote 
Aquarium aan de over
kant van de baai brengt u 
in contact met dolfijnen, 
haaien en lamantijnen. 
Zie blz. 286 en 309.

De mooiste historische gebouwen

● Edison & Ford Winter 
Estates
Dit dubbele landgoed 
biedt een kijkje in het 
leven van uitvinder Edison 
en autofabrikant Ford. Op 
het terrein staan zeldza
me planten en bomen, 
twee huizen (aan de rivier) 
en het laboratorium van 
Edison. Zie blz. 312. 

● Castillo de San Marcos
Dit 17eeeuwse Spaanse 
fort houdt nog steeds de 
wacht over de oudste con
tinu bewoonde stad in de 
VS. Het is opgetrokken uit 
coquina, een zachte kalk
steensoort van schelpen 
en ko raal, en heeft diver
se aanvallen door staan. 
Zie blz. 213.



Boven: Dansen tot je erbij neervalt.

De mooiste buitenactiviteiten

musea Die u niet mag overslaan

De beste party’s

● Anhinga en Gum bo 
Limbo Trail, Ever glades 
National Park
Verken deze natuurpaden 
en kom oog in oog te 
staan met een alligator  
of bekijk de schilferende 
rode bast van de gumbo 
limbo, alias de ‘toeristen
boom’. Zie blz. 139.
● J.N. ‘Ding’ Darling 
National Wildlife Refuge
In de koelere winter
maanden foerageren 
duizen den vogels in de 
vroege ochtend in dit 
reservaat. Een mooie 
gelegenheid om rode 
lepelaars, reigers, 
pelikanen, ibissen en 
slangenhalsvogels te 
zien. Zie blz. 314.

● John Pennekamp 
Coral Reef State Park
Het enige levende koraal
rif bij het vasteland van de 
VS onthult zijn kleurrijke 
wereld aan snorkelaars, 
duikers en toeristen in 
een glasbodemboot.  
Zie blz. 149.
● Merritt Island National 
Wildlife Refuge
Observeer lamantijnen  
en zeeschildpadden in de 
schaduw van het Kennedy 
Space Center. Zie blz. 205.
● Myakka River State 
Park Eerst een ranch, nu 
het grootste staats park 
van Florida, met rus tieke 
huisjes, wan delpaden, 
cam pings en paardrij
tochten. Zie blz. 311.  

● CityWalk
De uitgaanswijk van 
Universal Orlando richt 
zich op een volwassen 
publiek met restaurants, 
bars, discotheken en  
liveentertainment.  
Zie blz. 260.
● Key West
Aan het einde van de weg 
wacht de reiziger een 
feest dat nooit ophoudt. 
De ‘Conch Republic’ is 

altijd in voor het goede 
leven. Zie blz. 159.
● South Beach
Zodra het donker wordt 
verandert Ocean Drive  
 met zijn flit sende neon
ver lichting, schaars 
gekle de (en overmatig 
ge bruin de) licha men en 
nonconformisme  in één 
grote, brui sende party en 
gaan alle feestvierders uit 
hun dak. Zie blz. 119.

● Florida Museum of 
Natural History
Dit lichte, kindvrien delijke 
museum biedt in for ma
tieve exposities over de 
natuurlijke habitats en 
in heem se culturen van 
Florida, plus een mooie 
vlindertuin. Zie blz. 331.
● Salvador Dalí Museum
De locatie is bijna net zo 
bizar als de grote psycho
dramatische schilderijen, 
maar het vroege impres
sionistische werk laat een 
gevoeliger kant van de 

meester van het surrea
lisme zien. Zie blz. 296.
● Norton Museum of Art
Het Norton kan zich met 
zijn Franse impressio nis
ten, postimpressionisten 
en moderne Amerikaanse 
meesters meten met 
musea die aanzienlijk 
groter zijn. Zie blz. 188.
● Vizcaya
Met zijn 70 vertrekken vol 
Europees antiek biedt 
Vizcaya een bijzonder 
kijkje in het leven der rij
ken. Zie blz. 113 en 116.

a n d e r e  H o o g t e p u n t e n  ◆  9

Boven: Cà d’Zan in het Ringling Museum of Art, Sarasota.

toosten op het goeDe leven

● Calle Ocho
Het grootste latin straat
festival van de VS is een 
zinderende salsaparty.  
Zie blz. 106.
● Ocala Shrine Rodeo
Vergeet de lange rijen bij 
de themaparken en ga 
terug naar de goede oude 
tijd toen alleen de echte 
kuddedieren in Florida  
als kuddedieren werden 
behandeld. Zie blz. 334.

● St George Mullet Toss
Op dit strandfeest krijgt 
de term ‘vliegende vis’ 
een nieuwe betekenis.  
Zie blz. 347.
● Sunset Celebration 
op Mallory Square
Waarom klappen voor een 
zonsondergang? Omdat 
de zon in Key West niet 
gewoon ondergaat, maar 
al vlammend neerdaalt. 
Zie blz. 161.
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de bevolkIng van FlorIda
Op buitenstaanders komt Florida misschien over als een 

staat met een eenduidige identiteit; in werkelijkheid wonen 
er mensen uit vele culturen, van Cubaanse Amerikanen tot 

joden uit het noorden en nakomelingen van Duitse en Ierse 
arbeiders die in de 19e eeuw naar Amerika emigreerden.

In weerwil van het feit dat het grootste deel van 
de bevolking in identieke gezinswoningen met 
een keurig gazonnetje woont, wordt vaak ge-

dacht dat Florida en zijn inwoners een beetje ex-
centriek zijn; zelfs de mensen die er wonen of op 
vakantie gaan denken dit. Dat Florida inderdaad 
kleurrijke personages kent, wordt getypeerd door 
een uitspraak van Carl Hiaasen, journalist van de 
Miami Herald en bestsellerauteur: ‘Er is niets aan 
de hand met Florida dat niet verholpen kan wor-
den door een orkaan van categorie 6.’

De identiteit van de échte Floridanen is echter 
veel complexer dan de populaire karikatuur wil. 
Het schiereiland in het zuidoosten van de VS is 
een moderne smeltkroes van etnische en culturele 
invloeden, waar no-nonsense New Yorkers lief en 
leed delen met hun Griekse, Caribische, Frans-
Canadese en Afro-Amerikaanse buren. Tijdens 
uw korte verblijf krijgt u misschien maar enkele 
aspecten van dit palet te zien, maar de voortdu-
rende wisselwerking tussen al die invloeden be-
paalt de eigenheid van Florida en de levenshou-
ding van zijn inwoners.

Volgens de meest recente Amerikaanse cijfers 
is ongeveer 60 procent van de bevolking blank, 22  
procent van Latijns-Amerikaanse afkomst (His-
panics of latino’s) en 16 procent zwart. De werke-
lijkheid is complexer: achter die cijfers gaat een 
fascinerend, soms nog onbeslist verhaal schuil 
van onderling zeer verschillende groepen die met 
elkaar de samenleving in Florida vormgeven.

Auto’s en winkels
Florida wordt als een voorbeeld gezien van het 
eind 20e-eeuwse Amerikaanse conformisme en 

consumentisme: een oord waar de shopping malls 
zich aaneenrijgen en de wijken van de rijken van 
de buitenwereld zijn afgeschermd. Dat beeld 
klopt ook wel, maar is niet compleet. Hoewel veel 
Floridanen de auto pakken om 500 meter verder-
op boodschappen te doen, wandelen ze ook graag 
langs het strand of zoeken ze de buitenlandse res-
taurantjes op die tussen de grote winkels verscho-
len liggen. Mensen gaan niet alleen naar Florida 
om vakantie te vieren, maar ook om er te wonen: 
qua in wonertal is het de vierde staat van de VS. 
Veel Floridanen zijn elders geboren, wat de cultu-
rele diversiteit van Florida verklaart.

Het economische belang van het toerisme 
wordt hier op waarde geschat. Bezoekers worden 

Links: Kinderen in de Southern Gardens Citrus Grove.
Rechts: Mallory Square, Key West.
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liever de vrij uitgebreide hotelmenu’s die toen 
gangbaar waren. De grote hotels aan de Atlanti-
sche kust van Florida gaven daar misschien nog 
een lokaal tintje aan door wat versgeperst sinaas-
appelsap en plaatselijk gevangen vis op de kaart 
te zetten, maar verder verschilde het menu nau-
welijks van wat de duurdere hotels in Phila-
delphia of Boston serveerden.

Toen Miami eenmaal meer vakantiegangers en 
gepensioneerden uit het noorden trok, werd de 
joodse delicatessenzaak zoals die in New York te 
vinden is een van de grootste culinaire invloeden. 
In Miami Beach hoeft u nooit ver te zoeken naar 
een bagel met roomkaas en lox (gerookte zalm). 

In de grote steden en vakantiecomplexen in Flori-
da zijn, zoals in elke kosmopolitische omgeving, 
volop Italiaanse, Franse, Chinese, Thaise en an-
dere buitenlandse restaurants te vinden.

Sinaasappelen uit Florida
Hoewel het in de rivieren, meren en kustwateren 
van Florida wemelde van de vis, schelpen en 
schaaldieren, was het de sinaasappel die als eerste 
de aandacht trok van de buitenwereld. De sinaas-
appel kwam niet van oorsprong in Florida voor: 
de Spaanse ontdekkingsreizigers Ponce de León 
en Hernando de Soto brachten de eerste planten 
mee, waarna de soort verwilderde.

De sinaasappelteelt in Florida kwam in de jaren 
zeventig van de 18e eeuw op gang. Een eeuw later 
waren er al honderden hectares aan boomgaarden 
aangeplant en gingen de vruchten over hetzelfde 
spoor naar het noorden als waarmee de eerste toe-
risten naar het zuiden kwamen. De belangrijkste 
sinaasappelstreek ligt bij de Indian River, in feite 
geen rivier, maar een zoutwaterlagune die 190 km 
lang en zelden meer dan 3 km breed is. De Indian 
River-regio is ook vermaard om zijn grapefruit, 
een hybride die op de West-Indische eilanden ont-
stond en in 1823 voor het eerst in Florida werd 
aangeplant. De eerste grapefruits bereikten het 
noordoosten van de VS pas in de jaren tachtig van 
de 19e eeuw, toen men ook daar de bitterzoete 
smaak begon te waarderen.
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De Apalachicola Bay, een van de visrijkste estuaria 
ter wereld, is vermaard om zijn oesters; 90 procent 
van de Floridaanse oesters komt hier vandaan. De 
oesterkwekers oogsten de schelpen al balancerend 
op hun bootjes met behulp van een tang die uit twee 
scharende harken lijkt te 
bestaan. Het water met de 
oyster bars (oesterbedden) 
mag niet te zout, maar ook 
niet te zoet zijn. Oesters 
kunnen het jaar rond wor-
den geoogst, maar ’s zo-
mers zijn er minder.

oesterbeDDen



Het valt niet te ontkennen: de meeste mensen 
bezoeken een themapark niet voor het the-
ma. De tot leven gewekte personages van 

Walt Disney kunnen nog zo leuk zijn, het meeste 
plezier beleven we aan het gevoel dat we vliegen en 
ons roekeloos naar beneden kunnen laten storten. 
We hebben immers de geruststellende zekerheid 
dat de remmen net op tijd zullen werken.

De topattracties in de grote pretparken van Flori-
da zijn de hightechneefjes van de houten achtba-
nen uit het begin van de 20e eeuw. Ze gebruiken 
wel dezelfde natuurkundige en fysiologische foef-
jes om de bezoekers heerlijk bang maken.

G-krachten en het evenwicht
Wat een achtbaan eng en spannend maakt zijn  
de snel wisselende krachten die op de bezoeker 
worden uitgeoefend en diens gewichtsbeleving en 
evenwichtsgevoel manipuleren.

Onder normale omstandigheden ervaren we een 
kracht van 1 G. Wie 75 kg weegt, ervaart zijn ge-
wicht ook als 75 kg. Bij 2 G hebben we het gevoel 
dat we het dubbele wegen omdat de zwaartekracht 
tweemaal zo hard aan ons trekt. In de meeste Ame-
rikaanse achtbanen wordt niet meer dan 3 G op de 
bezoeker uitgeoefend; slechts bij een paar achtba-
nen word je met 5 G achterovergedrukt in je stoel.

Tijdens de eerste steile afdaling op de achtbaan 
wordt de G-kracht lager; wanneer je daarna weer 
naar boven racet, wordt hij hoger. Bij een scherpe 
bocht wordt een zijwaartse kracht uitgeoefend.

Die externe krachten doen zich voelen in het  
binnenoor, een klein maar cruciaal onderdeel van 
onze anatomie dat bijdraagt aan de opwinding, 
maar ook aan de desoriëntatie die snelle, draaien-
de bewegingen teweegbrengen. Het binnenoor is 
onze gyroscoop. Het stelt ons in staat ons even-
wicht te bewaren, maar kan de onnatuurlijke snel-
heden en wendingen op een achtbaan niet bijhou-
den. Het resultaat is duizeligheid, wat gepaard gaat 
met een samentrekking van de maag.

Het staaltijdperk
In 1959 veranderde de achtbaan revolutionair 
dankzij de introductie van de ronde stalen rails. De 
karretjes hoefden nu niet meer rechtop te blijven, 
waardoor de kurkentrekker, de helix en andere 
baanvormen die met de zwaartekracht spelen mo-
gelijk werden. Later kwamen daar nog achtbanen 
bij waarbij men in een stoel onder de rails hangt.

Bij omgekeerde achtbanen hangen de stoelen 
onder de rails, maar ze scharnieren niet, zodat de 
passagiers tijdens de rit ondersteboven kunnen 
hangen. Bij de Dueling Dragons-achtbaan van Uni-
versal Orlando is daar een spannend element aan 
toegevoegd: de karretjes racen met 96 km/uur op 

elkaar af, om op het allerlaatste moment twee ver-
schillende loops in te schieten. Ook in de conventi-
onele karretjes kan men over de kop gaan, zoals in 
de Incredible Hulk van Universal. 

Explosieve start
De oude takelhelling die de karretjes naar het ‘lan-
ceerpunt’ brengt, wordt tegenwoordig vervangen 
door een sneller, explosief lanceersysteem. Zo is er 
een luchtdruksysteem dat de karretjes wegschiet. 

Het nieuwste op het gebied van angstaanjagen-
de achtbanen is de Cheetah Hunt van Busch Gar-
dens, met liefst drie versnellingen naar 96 km/uur. 
Extra spannend is dat u gevaarlijk dicht in de buurt 
van het cheetaterrein komt te hangen, wat de vraag 
opwerpt: wie jaagt nou eigenlijk op wie? ❑

Hard, harder, hardst

Rechts: De Kumba is een van de snelste attracties in 
Busch Gardens, dat bekendstaat om zijn achtbanen.
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De achtbanen in de grote thema-
parken van Florida zijn sneller, 
enger en fantasierijker dan ooit.



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Miami Beach is een barrière-eiland 
van nauwelijks 24 x 1,5 km. Het 
is niet alleen fysiek gescheiden 

van zijn grote zus op het vasteland, maar 
heeft ook een ander karakter: het is een 
door de mens geschapen paradijs dat 
volledig op genot en plezier is ingesteld.

Sinds het jaar waarin Miami Beach de 
stadsstatus kreeg, in 1917, heeft het vele 
bezoekers getrokken. Ze komen er ple-
zier maken, werken, drinken en dansen; 
ze komen er om te ontsnappen aan de 
sleur. Miami Beach heeft in zijn korte 
bestaan vele levens gekend: in de jaren 
veertig en vijftig van de vorige eeuw was 
het de exclusieve speeltuin van de rijken, 
in de jaren zeventig sloegen de verloede-
ring en misdaad toe, in de jaren negentig 
beleefde het zijn wederopstanding als de 
hippe Nieuwe Rivièra. En steeds weer 
verleidde het zijn bezoekers met zijn 
unieke charme en fantastische strand.

Het huidige Miami Beach is een brui-
sende plaats met kleurrijke personages: 
Amerikaanse celebrity’s, avant-gardis-
tische kunstenaars, vastgoedbeleggers, 
rijke Zuid-Amerikanen, Caribische im-
migranten, Russische nouveaux riches, 
fotomodellen, homo’s en lesbiennes, le-
vensmoede New Yorkers. Het Spaans is 
hier de dominante voertaal, dus een taal-
gidsje kan handig zijn als u iemand wilt 
versieren, maar verder zult u merken dat 
de meeste mensen u graag tegemoetko-
men en op het Engels overschakelen.

South Beach en art deco
Op de zuidpunt van Miami Beach ligt de 
wijk South Beach (SoBe). Na de Swin
ging Sixties sloeg de verloedering toe in 
Miami Beach, een verval dat bijna twin-
tig jaar aanhield. Gelukkig keken som-
mige mensen verder vooruit en grepen 
in. Ze betoogden met succes dat al die 
art-decoarchitectuur in de stad het waard 
was om behouden te worden. In 1979 
werd het Miami Beach Art Deco Natio-
nal Historic District een feit; sindsdien is 
het alleen maar bergopwaarts gegaan.

Het Deco District is de jongste monu-

MiaMi Beach

De vele fraaie art-decogebouwen, het bruisende  
uitgaansleven, het zonovergoten strand en een 

niet-aflatende stroom van mooie, beroemde  
en rijke mensen hebben dit ooit zo roerige  

gebied tot de Rivièra van de VS gemaakt.

Florida

Orlando

Miami
Beach

IG FLORIDA Place Locator
p119 Miami Beach
Last updated 6/5/2011

Bezienswaardigheden
South Beach
JewiSh MuSeuM of florida
ocean drive
world erotic art MuSeuM
eSpanola way
lincoln road
fillMore MiaMi Beach
holocauSt MeMorial
BaSS MuSeuM of art
Bal harBour
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blz. 120

Links: Miami Beach van bovenaf gezien. 
Rechts: Sociale interactie op Ocean Drive.
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Kaart
blz. 160

Wegwijs in de stad
Old Town, het oorspronkelijke deel van 
de stad, omvat pakweg 3000 historische 
gebouwen, plus Mallory Square en de 
historische haven. U kunt zich een beeld 
van het eiland vormen door een ritje te 
maken met de oude Conch Train (tel. 
305-2945161; www.conchtourtrain.com) 
of zijn nieuwere tegenhanger, de Old 
Town Trolley (tel. 305-2966688; www.
historictours.com). De trolley (een bus) 
biedt de gelegenheid om op verschillen-
de punten op de route in- en uit te stap-
pen. Trein en trolley vertrekken elk half 
uur van verschillende locaties in de stad.

Waar Old Town het hart van Key West 
is, is Mallory Square C zijn commerci-
ele ziel. Elke avond drommen de toeris-
ten op het plein samen voor de befaamde 
Sunset Celebration, want de zon gaat 
niet zomaar onder in Key West: de oranje 
bol krijgt een waar afscheidsfeest met 
jongleurs, vuurvreters en straatventers. 
Eerst verschijnt er een roze streep aan de 
ho ri zon, waarna de hemel vlammend 
rood en oranje kleurt, wat de zon op en-
thousiast gejuich en een staande ovatie 
van het publiek komt te staan.

Een waarschuwing: houd de mega-

cruiseschepen die ’s ochtends bij Mallo-
ry Square afmeren in de gaten, want ze 
spuwen hordes toeristen in de oude stad 
uit, die daar de rest van de dag blijven. U 
kunt er beter voor die tijd naartoe gaan.

Piraten en schilders
Een groot aantal bezienswaardigheden 
bevindt zich op loopafstand van Mallory 
Square en de meeste daarvan bieden een 
goede indruk van de rijke geschiedenis 
van het gebied. In het Mel Fisher Mari-

Linksonder: Een 
muzikant op Mallory 
Square. Onder: Het 
Little White House. 

Key West kende eens een beroemde 
parttime-inwoner die tegen wil en dank 

bevangen was door de ‘Keys-koorts’. ‘Ik 
denk er wel eens over’, zei hij, ‘om de 
hoofd stad naar Key West te verplaatsen en 
daar gewoon te blijven.’ Die parttimer was 
president Harry S. Truman, die als het maar 
even kon Washington ontvluchtte en zich, 
uitgedost in bonte Hawaii-shirts, nestelde 
in het voormalige onderkomen van de com-
mandant van de marinebasis in Key West. Hij bracht altijd stapels werk 
mee, maar vergat niet om te genieten. Wie een bezoek brengt aan het 
Little White House Museum ziet op de veranda van de benedenverdie-
ping een pokertafel staan. Truman placht daar tot laat in de avond te spe-
len met marineofficieren en assistenten, een bourbon en sigaren binnen 
handbereik. Voor de lunch liep hij naar Pepe’s in Caroline Street.

Ook andere presidenten vonden Key West een heilzaam en soms stra-
tegisch oord. Zo zette president Kennedy er in 1961 een commandopost 
op tijdens de Varkensbaai-invasie. In 1980 zetten veel Cubaanse vluch-
telingen hier tijdens de ‘Mariel-uittocht’ voet op Amerikaanse bodem.

Harry’s stek

Het East Martello 

Museum huist in een 

gebouw dat bedoeld 

was als defensie to

ren, maar nooit als 

zodanig is gebruikt.
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Een satellietkaart 

biedt toeristen in 

Tallahassee een 

gedetailleerd over

zicht van de staat.

haar oude gebouwen en natuurschoon, 
en die een kleinstedelijke sfeer ademt 
die haar snelle groei loochent.

De 181.000 inwoners verblijven in 
een aangename mengeling van oud en 
nieuw. Tallahassee telt veel Old South-
herenhuizen en planterswoningen die in 
hun oude glorie zijn hersteld. Schilder-
achtige wegen worden omzoomd met ei-
ken met Spaans mos, en in de lente licht 
het straatbeeld op door de felle kleuren 
van bloeiende kornoeljes en azalea’s.

Neem de lift naar het uitkijkpunt op de 
bovenste verdieping van het Florida 
State Capitol A (S Monroe St en Apa-
lachee Pkwy; tel. 850-4886167; ma.-vr. 
8.00-17.00 uur): onder u ligt een stad die 
baadt in een zee van bomen. Het Old 
Capitol, een museumstuk dat naar de 
toestand van 1902 is teruggebracht, ligt 
aan de voet van zijn opvolger. Het parle-
ment van de staat Florida vergadert 
slechts 60 dagen per jaar. Als u in april of 
mei komt, kunt u de volksvertegenwoor-
digers en senatoren in actie zien.

Het Museum of Florida History B 
(500 S Bro nough St, nr. G2; tel. 850-
2456400; ma.-vr. 9.00-16.30, za. 10.00-
16.30 en zo. 12.00-16.30 uur; toegang 
gratis) biedt een goed overzicht van de 
geschiedenis van de staat, met stukken 
variërend van een 4 m hoge mastodont 
tot Spaanse schatten en oorlogsrelieken.

In den beginne
In 1539 kwam de Spaanse veroveraar 
Hernando de Soto naar het gebied, op 
zoek naar goudschatten die hij nooit zou 
vinden. Hij vierde het eerste kerstfeest 
ooit op Amerikaanse bodem. De Soto 
verkende het gebied rond Lake Jackson 

Onder: 
Een zaal in het 
Museum of Flo rida 
History behan delt 
de ontwikkeling van 
de Spaanse kolonie. 
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p340 Tallahassee
Map size - 74mm x 99mm
Map last updated - 5/7/2011

type limit

trim

bleed

type limit

bleed

trim

0

0 2 miles

2 km

157

263

319

155 319

90

90

27

10

151

20

27

10

Pe
ns

ac
ol

a

Wakulla Springs S.P.
& Natural Bridge S.H.S.

Perry & Tam
pa

Jacksonville

Lake
Bradford

Lake
Munson

Lake
Jackson

Alfred B. Maclay
State Gardens

Goodwood Museum
& Gardens

Visitor
Information
Center

De Soto State
Archaeological Site

Apalachicola
National
Forest

Mission
San Luis The Grove

Tallahassee
Regional
Airport

Tallahassee
Museum

Florida A&M
University

Florida
State Capitol

Museum of
Florida
History

Governor’s Mansion

Florida State
University

Lake Jackson
Mounds State

Archeological Site

Old Bainbridge         Rd

M
ission  Rd

Miccosukee Rd

Magnol ia  D
r

Old Tram Road

Bla
irs

to
ne

  R
d

P. Russell  Rd

 Rd

Ridge Rd

M
is

si
on

   
   

  R
d

Shore

Dr

La
ke

Park Ave

Centervi
lle Rd

Brevard St

Old St Augustine

Springhill R
d

  N. Monroe St

Tennessee  St

Capital Circle NE

Ca
pi

ta
l  

  C
irc

le
   

 S
E

Capital  Circle NW

Lake  Bradford  Rd

Tharpe St

Orange             Ave

M
on

ro
e 

St

Capital Circle SW

M
er

id
ia

n 
   

   
  R

d

Cr
aw

fo
rd

vil
le

 R
d

Ad
am

s 
St

W
oodville

Hw
y.

Gaines
St

Mahan Dr

Apalachee Pkwy.

Pensacola St

Th
om

as
vil

le 
Rd

Jackson Bluff Rd

Tallahassee

english dots

AB

D

H

C

E   

F

G

english edition



  3 5 7

V
e

r
V

o
e

r
A

c
t

iV
it

e
it

e
n

A
c

c
o

m
m

o
d

A
t

ie
P

r
A

k
t

is
c

h
e

 i
n

f
o

r
m

A
t

ie

Accommodatie

REISINFORMATIE

Lezenswaard

Fictie...................................... .390 
Natuurlijke.historie.en.

cultuurgeschiedenis......... .390
Andere.Insight Guides.......... .390

Fotoverantwoording .........  391
Index .................................  392

Festivals................................ .375
Kunst.en.cultuur................... .376

Miami................................ .376
De.Atlantische.kust.......... .376
Centraal-Florida............... .377
De.Golfkust....................... .377
Noord-Florida................... .377

Uitgaan.................................. .377
Gainesville........................ .377
Orlando............................. .377
Tallahassee...................... .377
Tampa............................... .377

Winkelen............................... .377
Wat.is.er.te.koop?............ .377
Winkels.in.Florida............. .378

Sport..................................... .379
Buitensporten.................. .379
Sport.kijken...................... .380
Sportevenementen.......... .381

Kinderactiviteiten................. .381
Orlando............................. .381
De.Panhandle................... .381
Tampa............................... .382

Excursies.en.
bezienswaardigheden...... .382
Clearwater........................ .382
Orlando............................. .382
St.Petersburg................... .382
Tallahassee...................... .382
Tampa............................... .382

Alarmnummer....................... .383
Ambassades.en.consulaten..383
Douanevoorschriften........... .383
Elektriciteit............................ .384
Entreegeld............................ .384
Fooien................................... .384
Fotografie.............................. .384
Gehandicapte.reizigers........ .384
Geldzaken............................. .385
Gezondheid.en..

medische.zorg.................. .385
Homoseksualiteit................. .386
Internet................................. .386
Klimaat.................................. .386
Maten.en.gewichten............. .387
Media.................................... .387
Officiële.feestdagen............. .387
Openingstijden..................... .387
Paspoort.en.visa................... .387
Post....................................... .387
Reisbudget............................ .388
Reizen.met.kinderen............ .388
Telecommunicatie................ .388
Tijdzone................................. .388
Toeristische.informatie........ .388
Veiligheid.en.criminaliteit..... .389

Reizen.naar.Florida.............. .358
Met.het.vliegtuig.............. .358
Met.de.boot...................... .358
Met.de.trein...................... .358
Met.de.bus....................... .358

Vervoer.in.Florida................. .359
Openbaar.vervoer............ .359 
Eigen.vervoer.................... .359

Een.hotel.zoeken.................. .360
Reservering.en.prijzen......... .360
Ketenhotels.en.-motels........ .360
B&B....................................... .360
Kamperen............................. .360
Lijst.met.accommodatie...... .361
Zuid-Florida........................... .361
De.Atlantische.kust.............. .363
Centraal-Florida.................... .364
De.Golfkust........................... .369
Noord-Florida........................ .372
De.Panhandle....................... .374

ActiviteitenVervoer Praktische informatie



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

3 5 8

ervoer V

reizen naar en vervoer in Florida

reizen naar Florida

Met het vliegtuig

Veel Amerikaanse en internationale 
luchtvaartmaatschappijen, waaronder 
Delta Air Lines, United Airlines, KLM, 
Arke Fly, Brussels Airlines en British 
Airways doen Florida aan. Het loont de 
moeite de diverse vergelijkingssites 
(www.worldticketcenter.nl, www.expedia.nl,
www.vliegtickets.nl) te bekijken, want de 
prijsverschillen kunnen groot zijn.  

Florida telt veertien internationale 
luchthavens; de grootste zijn die van 

Miami (www.miamiairport.com), Orlando 
(www.orlandoairports.net), Fort Lauderdale 
(www.broward.org) en Tampa (www.tampa- 
airport.com). Miami International Airport 
is tevens een belangrijk overstappunt 
voor vluchten naar het Caribisch 
gebied en Latijns-Amerika. Daarnaast 
zijn er verbindingen naar diverse 
regionale luchthavens als Daytona 
Beach, Fort Myers en Palm Beach. 

Naast lijndiensten zijn er charter-
vluchten. Deze vliegen vaak op 
Orlando-Sanford Airport, 48 km ten 
noorden van Orlando. In de zomer is 
het op dit kleine vliegveld stampvol 
met toeristen en staan er lange rijen bij 
de douane. Bovendien kan de rit naar 
Orlando duur zijn, vooral als u er met 
het openbaar vervoer heen gaat. Als u 
op een afgelegen vliegveld landt, is 
een huurauto de beste oplossing. 

N.B. Reken op oponthoud wanneer 
u vanaf een vliegveld in de VS vertrekt, 
vanwege de veiligheidsprocedures. 
Deze veranderen zo nu en dan, dus kijk 
voor u vertrekt welke regels er gelden. 
Stop spullen in zowel ruim- als hand-
bagage in doorzichtige tassen, laat 
cadeaus onverpakt en haal laptops 
voor inspectie uit uw tas. Bedenk dat u 
uw schoenen uit moet doen; ook deze 
gaan door de scan. Reizigers mogen in 
hun handbagage één doorzichtige, 
hersluitbare plastic tas van 1 liter mee-
nemen, met daarin vloeibare spullen, 
gels en spuitbussen van maximaal  
85 ml. Deze plastic tas moet worden 
verzegeld en kan worden gescand.

Met de boot

Florida is als schiereiland een ideaal 
vertrek- en aankomstpunt voor 
bootreizen; het hele jaar door zijn er 
cruises op de Atlantische Oceaan, in 
de Golf van Mexico en naar het 

Caribisch gebied. Het aanbod varieert 
van cruises van een paar uur of een 
dag tot tochten van meer dan twee 
weken. Driedaagse uitstapjes naar de 
Bahama's zijn erg populair, evenals de 
eendags- of eennachtstochtjes langs 
de kust, die sommige mensen aan-
grijpen om te kunnen gokken. Casino's 
zijn binnen de staat Florida namelijk 
illegaal - behalve in het Seminole-
reservaat - maar deze wet is op de 
internationale wateren niet van kracht.

Neem voor een compleet overzicht 
contact op met uw reisbureau, bekijk 
de advertenties in de zondagskranten 
of kijk online op sites als www.cruise.com.

Met de trein

Amtrak (tel. 800-872-7245; www.
amtrak.com) verzorgt ontspannen 
treinreizen vanuit het Midwesten, het 
noordoosten en het zuiden - met 
aansluiting op treinen uit het westen - 
naar dertien steden in Florida. De 
Silver Service rijdt tussen New York 
City en Florida en stopt in Jacksonville, 
Orlando, Tampa en Miami. Als u de 
auto mee wilt nemen, is de Auto Train 
een optie: deze gaat van Lorton, 
Virginia, vlak bij Washington DC, naar 
Sanford, ten noorden van Orlando. 

Met de bus

Greyhound (tel. 800-231-2222; www.
greyhound.com) verzorgt busdiensten in 
heel Florida. Intercity-bussen stoppen 
onderweg veel op afgelegen plekken 
en kosten vaak veel tijd; een betere 
optie zijn de Express-bussen, die 
minder vaak stoppen. Busterminals 
bevinden zich doorgaans in vervallen 
buurten van een stad, dus wees op uw 
hoede wanneer u daar vandaan of 
naartoe reist. 

Delta Air Lines
Tel. 020-7219128 (Nederland)
Tel. 070-300872 (België)
www.delta.com
United Airlines
Tel. 020-3469381 (Nederland)
Tel. 02-2008868 (België)
www.united.com
KLM
Tel. 020-4747747 (Nederland)
www.klm.com
Arke Fly
Tel. 0900-2753359 (Nederland)
www.arkefly.nl
Brussels Airlines
Tel. 02-7232362 (België)
www.brusselsairlines.com
British Airways
Tel. 020-3469559 (Nederland)
Tel. 02-7173217 (België)
www.britishairways.com

Voor meer informatie zie ook:
Luchthaven Schiphol: www.schiphol.nl
Brussels Airport: www.brusselsairport.be

Luchtvaartmaatschappijen
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Festivals

Hierna volgt een lijst van festivals en 
evenementen. Voor sportevenementen 
zie blz. 381.

Jaarlijkse evenementen
Januari
Art Deco Weekend (Miami). Een 
eerbetoon aan de beroemde art-deco-
architectuur van Miami Beach. Met 
onder andere een braderie, muziek en 
een kunstbeurs. Begin januari. 
www.mdlp.org
Zora Neale Hurston Festival 
(Eatonville). De 20e-eeuwse schrijfster 
wordt jaarlijks geëerd in de oudste 
Afro-Amerikaanse gemeenschap van 
het land; met toespraken en een 
straatfestival. Eind januari.  
www.zorafestival.com

Februari
Florida Renaissance Festival 
(Deerfield Beach). Middeleeuwse 
markt met traditioneel steekspel, 
klassieke muziek en kunst. Begin 
februari. 
www.ren-fest.com
Gasparilla Pirate Festival (Tampa). 
Een invasie van piraten in het centrum, 
met muziek, hapjes en amusement. 
Begin februari.  
www.gasparillapiratefest.com 
Coconut Grove Arts Festival (Miami). 
Het grootste kunstfestival van Florida. 
Midden februari.  
www.coconutgroveartsfest.com
Florida State Fair (Tampa). Op 
deze grootste bazaar van Florida  
vindt u alles, van vee tot handwerk. 
Tweede week van februari.  
www.floridastatefair.com

Riverwalk Blues Festival (Fort 
Lauderdale). Muziekfestival, met pittig 
Cajun-eten. Tweede week van februari.
www.riverwalkbluesfestival.com
Greek Festival (Fort Myers). Festival 
van de Grieks-orthodoxe gemeen-
schap van Florida. Eind februari.  
www.greekfestfortmyers.com
Mardi Gras Parades (Pensacola). 
Niet zo massaal als in New Orleans, 
maar wel leuk. Eind februari.  
www.pensacolamardigras.com

Maart
Carnaval Miami Spaans erfgoed-
festival van een week, in Little Havana. 
Begin maart. www.carnavalmiami.com
Florida Strawberry Festival (Plant 
City). Festival ter ere van de aardbei, 
met muziek, eten en amusement; ten 
oosten van Tampa. Eerste week van 
maart. www.flstrawberryfestival.com
Las Olas Art Festival (Fort 
Lauderdale). Straatartiesten, 
handwerk, muziek en eten. Begin 
maart. www.artfestival.com
Florida Film Festival (Maitland). 
Festival met documentaires, 
tekenfilms en korte films. Eind maart. 
www.floridafilmfestival.com 

April
Jacksonville Landing Annual Folk 
Festival Folk, kunst en nijverheid. 
Begin april. www.eujacksonville.com
Apalachicola Walk & Wine Festival 
Kunstbeurs, tevens met muzikanten, 
kookdemonstraties en wijnproeve-
rijen. Eind april. www.apalachicolabay.org
Conch Republic Celebrations (Key 
West). Key West probeert zich ieder 
jaar af te splitsen van Florida. Eind 
april. www.conchrepublic.com 

Mei
Sunfest West (Palm Beach). Florida’s 
grootste muziek-, kunst- en water-
sportfestival. www.sunfest.com

Juni
Billy Bowlegs Pirate Festival (Fort 
Walton Beach). Festival ter ere van het 
Seminole-opperhoofd. Eerste week 
van juni. www.billybowlegspiratefestival.com
Fiesta of Five Flags (Pensacola). 
Straatfestival met eten en muziek, ter 
herdenking van de Spaanse ontdek-
kingsreiziger Tristan de Luna. Eerste 
week van juni. www.fiestaoffiveflags.org 

Juli
Daytona Beach International 
Festival Prestigieus muziekfestival; 
van jazz tot klassieke muziek. Eind juli 
tot en met begin augustus. www.dbif.com
Hemingway Days (Key West). Een wild 
eerbetoon aan Hemingway en zijn 
werk, met literaire evenementen. De 
bijzonder populaire lookalike-wedstrijd 
trekt mannen van middelbare leeftijd 
met baard van heinde en verre. Eind 
juli. www.fla-keys.com

Augustus
Annual Wausau Possum Festival 
Een festival ter ere van de buidelrat in 
het plaatsje Wausau, vlak bij Panama 

Festivals, kunst en cultuur, uitgaan, 
winkelen, sPort, kinderactiviteiten enz.

Kaarten voor festivals, theater, 
sport en concerten kunnen worden 
gereserveerd bij de kassa van het 
theater of evenement, of in  
sommige gevallen per creditcard 
via de website. Een andere - en 
soms de enige - mogelijkheid is 
reserveren via Ticket master (tel. 
800-745-3000, www.ticketmaster.com), 
een bureau dat ook vestigingen 
heeft in verschillende muziek- en 
discountwinkels. 

Kaartjes kopen
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Ambassades en consulaten
Nederland
Ambassade van Nederland
4200 Linnean Avenue NW
Washington, DC 20008
Tel. 877-388-2443
dc.the-netherlands.org

Consulaat Miami: 701 Brichell 
Avenue, suite 500, Miami, FL 33131, 
tel. 877-388-2443
Consulaat Orlando: 429 South Keller 
Road, suite 250, Orlando, FL 32810, 
tel. 321-282-3894 

Ambassade van de Verenigde 
Staten van Amerika
Lange Voorhout 102
2514 EJ Den Haag
Tel. 070-3102209
netherlands.usembassy.org

Consulaat: Museumplein 19, 1071 DJ 
Amsterdam, tel. 020-5755309, 
amsterdam.usconsulate.gov

België
Ambassade van België
3330, Garfield Street NW
Washington, DC 20008
Tel. 202-333-6900
www.diplobel.us

Consulaat: 261 NE First Street, Suite 
230, Miami, FL 33132, tel. 305-377-
1368

Ambassade van de Verenigde 
Staten van Amerika
Regentlaan 27
1000 Brussel
Tel. 02-8114000
belgium.usembassy.gov

  D ouanevoorschriften

Wie aankomt in de VS moet altijd langs 
de douane. Wees erop voorbereid dat 
uw bagage geïnspecteerd wordt en 
houd rekening met de volgende 
voorschriften: 
• Geld tot $ 10.000 (in contanten of 
verhandelbare middelen) mag u mee-
nemen naar de VS; bedragen daar-

boven moet u aangeven bij de douane. 
• Voorwerpen voor persoonlijk gebruik 
mogen belastingvrij worden ingevoerd.
• Volwassenen mogen maximaal 200 
sigaretten of 50 sigaren (geen Cubaan- 
se) of 2 kg tabak en/of 1 liter alcohol-
houdende drank belastingvrij invoeren. 
• Bezoekers mogen geschenken tot 
een waarde van $ 100 belastingvrij 
invoeren. 
• Vlees, vleesproducten, zuivel-
producten, zaden, planten en vruchten 
mogen niet worden ingevoerd; ze 
worden in beslag genomen als ze 
gevonden worden (op veel vliegvelden 
worden tegenwoordig speciale honden 
ingezet om deze producten, evenals 
verboden drugs, op te sporen; 
verbergen heeft dus geen zin). Voor 
huisdieren gelden ingewikkelde, 
tijdrovende quarantainevoorschriften. 
• Drugs en toebehoren zijn streng 
verboden. Als u medicijnen gebruikt, 
controleer dan van tevoren of ze in de 
VS onder de narcoticawet vallen. Op de 
verpakking moet duidelijk vermeld 
staan wat erin zit. Neem ruim 
voldoende, maar geen overbodig grote 
hoeveelheden mee. Neem ook een 
door uw huisarts afgegeven overzicht 
mee van de medicijnen die u gebruikt, 
of eventueel een medisch paspoort. 

een handig overzicht van Praktische
inFormatie, in alFabetische volgorde
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raktische inFormatie P

In geval van nood belt u 911; 
u wordt dan doorverbonden met 
de plaatselijke politie, brandweer 
of ambulance (zie ook Autorijden, 
blz. 359). 

Alarmnummer
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