
1 Orlando
Vandaag kom je aan op de luchthaven van Orlando. Je haalt je auto op en rijdt naar het 
hotel voor je eerste overnachting. 

2 Orlando
The City of Fun! Orlando is dé stad als het gaat om amusement en entertainment. Er is 
geen stad in de wereld die zoveel attractieparken en waterparken in de buurt heeft 
liggen als Orlando. 

3 Orlando
Geniet van een luxe toevluchtsoord zoals bijvoorbeeld de Villas of Grand Cypress. 
Onovertro�en luxe, ontspanning en recreatie voor jong en oud.

6 Crystal River - Clearwater
De stranden van Clearwater doen de harten van de meeste zonaanbidders sneller 
kloppen. Deze stranden worden namelijk beschouwd als de mooiste van Amerika.

8 Captiva Island - Naples
Vandaag vertrek je naar Naples, een rijke stad met luxe huizen, genoeg winkel-
mogelijkheden, golfbanen en prachtige stranden. 

11 Islamorada - Key West
Bij Key West zul je het ultieme vakantiegevoel ervaren. Wuivende palmbomen, hagel-
witte zandstranden en prachtige wateren. De zonsondergang is hier fantastisch.

12 Key West
Verblijf in prachtig hotel aan zee, zoals bijvoorbeeld het Hyatt Key West Hotel. Dompel 
je onder in een onvergelijkbare luxe langs de adembenemende kust van Florida.

13 Key West - Miami
Vandaag reis je weer naar het noorden, naar de meest bruisende en hippe stad van 
Florida. Geniet van een luxueus hotel in de omgeving van South Beach, zoals resort 
The Setai.

14 Miami
Een bekende hotspot is Ocean Drive, waar mensen lopen te pronken, dure auto’s af en 
aan rijden, gewoon om gezien te worden. Bovendien is Miami the place to be qua 
uitgaansmogelijkheden. 

15 Miami
De Art Deco wijk mag je ook zeker niet overslaan bij je bezoek aan Miami. Miami biedt 
eindeloze winkelmogelijkheden en een trendy nachtleven. 

16 Miami
Je vertrekt naar de luchthaven. De rondreis zit erop.  In het vliegtuig lekker nagenieten 
van alles wat je hebt meegemaakt.

17 Amsterdam
Een dag later land je weer op Nederlandse bodem. Een reis om niet snel te vergeten! 
En herinneringen die je de rest van je leven meeneemt. 
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Beleef Reizen stelt al haar routes op maat samen, precies op jouw wensen afgestemd! VOORBEELDROUTE

4 Orlando
Walt Disney World, Universal Studios, Seaworld en het Kennedey Space Centre zijn 
voorbeelden van legendarische parken met een once-in-a-lifetime ervaring.

5 Orlando - Crystal River
Vandaag vertrek je naar Crystal River, op zoek naar zeekoeien in de zoetwaterbronnen! 
Neem deel aan een snorkelexcursie om deze prachtige beesten te spotten onder 
water. 

7 Clearwater - Captiva Island
Ervaar het echte eilandgevoel op Captiva Island en geniet van de witte zandstranden, 
de mangrove bossen en alle andere ongerepte gebieden op dit eiland.

9 Naples
Vergeet niet op Naples Pier te genieten van een fantastische zonsondergang. Ook 
worden op Naples Pier vaak dol�jnen en schilpadden gespot. 

10 Naples - Islamorada
Je vertrekt naar het zuiden richting de Florida Keys. Islamorada is een paradijs voor 
duik- en snorkelliefhebbers. Nergens ter wereld bevinden zich zo veel vissen in zee als 
bij Islamorada.


