
15-daagse familiereis Florida 

 

Prachtige stranden, uitgestrekte moerasvlaktes, steden als Miami en Orlando en 

uiteraard Disney World ! Dat is de Sunshine State van Noord-Amerika, Florida. 

Onze ideale autorondreis heeft een rustig tempo, waarbij u meerdere nachten in 

mooie hotels bij het strand verblijft. Zo heeft u voldoende tijd voor excursies,  

te golfen, te winkelen of gewoonweg te genieten van de zon.  

 

1E DAG: MIAMI → Na aankomst op de luchthaven neemt u de auto in ontvangst en rijdt 

u naar het hotel voor een verblijf van 2 nachten. U overnacht in het Fontainebleau Miami 

Beach Resort, één van de weinige resorts in Miami met een kidsclub. Het heeft tevens 

een prachtig kinderbad met glijbanen. Ook biedt het hotel gratis transport naar het 

winkelcentrum van Bal Harbour en South Beach. 

 
2E DAG: MIAMI → Een volle dag om Miami te verkennen. In deze stad is van alles te 

beleven. Breng zeker een bezoek aan South Beach, de meest hippe wijk van de stad met 

vele restaurants, bars en uitgaansgelegenheden. De opvallende art deco-gebouwen, 

veelal in pasteltinten geschilderd, trekken hier de aandacht. Ook is het leuk om een 

boottocht langs de kust van Miami te maken, waarbij u een mooi uitzicht heeft op de 

skyline van deze moderne stad. Maar als u liever wilt bijkomen van de reis kan dat 

natuurlijk ook: Miami beschikt over een prachtig, kilometers lang zandstrand waar u kunt 

genieten van zon, zee en strand.  

 
3E DAG: MIAMI - ORLANDO (ca. 4 uur rijden) → Vandaag reist u van Miami naar 

Orlando. U kunt kiezen voor de snelle route over de Interstate of voor de mooie, maar 

langere route langs Florida's 'Gold Coast'. In het laatste geval passeert u badplaatsen als 

Fort Lauderdale, Boca Raton en Palm Beach, waar u luxe villa's en jachten kunt 

bewonderen. U passeert dan tevens Cocoa Beach, waar u een bezoek kunt brengen aan 

het Kennedy Space Center. In het bezoekerscentrum krijgt u informatie over de 

Amerikaanse ruimtevaart en tijdens een interessante bustour over Cape Canaveral kunt 

u de indrukwekkende lanceerplatforms bekijken waar regelmatig ruimteveren gelanceerd 

worden. In Orlando verblijft u de komende 4 nachten in het Hilton Grand Vacations at 

Seaworld. Dit heerlijke luxe hotel organiseert activiteiten voor de kinderen, heeft een 

speeltuin en natuurlijk een fraai zwembad. Ook is er oa. gelegenheid om te basketballen, 

te tennissen en te fitnessen. 

 
4E  – 6E DAG: ORLANDO →  Nu gaat het feest pas echt beginnen! U vindt hier de 

grootste concentratie aan pretparken ter wereld. Een greep uit het aanbod: Walt Disney 

World Resort met Magic Kingdom, Epcot, Disney's Animal Kingdom, Disney's Hollywood 

Studios, twee waterparken en Downtown Disney, een uitgaans- en 

entertainmentcentrum; Univeral Orlando Resort met de parken Universal Studios en 

Islands of Adventure (nu ook met Harry Potter’s Wizarding World!) en Universal Citywalk, 

een uitgaans- en entertainmentcentrum en het bekende SeaWorld met het onlangs 

geopende waterpark Aquatica. Vanuit uw hotel zijn alle attracties van Orlando makkelijk 

bereikbaar. Aan restaurants die zijn ingesteld op kinderen is in Orlando ook geen gebrek; 

alles staat hier in het teken van gezinsvakanties.  

 
7E -9E  DAG: ORLANDO - CAPTIVA ISLAND  Vandaag verlaat u Disney en rijdt u in 

ongeveer 3 uur naar Captiva Island, voor de kust van Fort Myers. De eilanden Sanibel en 

Captiva zijn door middel van een tolbrug met het vasteland verbonden. U vindt hier 

prachtige natuurparken, maar de echte trekpleisters zijn de brede witte stranden met 

duizenden aangespoelde schelpjes. 

De komende 3 nachten verblijft u in het prachtige eersteklas South Seas Island Resort. 

Dit resort ligt op het uiterste puntje van Captiva Island, direct aan de Golf van Mexico. 

Het is een rustig dorpje en natuurreservaat in één en wordt omringd door een 4 

kilometer lang zandstrand.   



Het hotel heeft een spa, tennisbanen en een 9-holes golfbaan. Daarnaast is er een 

actieve kids- en teensclub. Het resort beschikt over meerdere restaurants en bar, 

waaronder een Starbucks en het sushi-restaurant Oku Sushi. U verblijft in een volledig 

ingerichte 3-kamer beachvilla, vlakbij het strand. 

Bij het resort ligt een jachthaven met vele excursiemogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld 

een jacht huren of catamaran- of zeilles nemen. Andere activiteiten: dolfijncruise, een 

natuurwandeling met een bioloog of een kajaktocht. 

Een bezoek aan Fort Myers of Naples is eveneens de moeite waard. Vooral Naples is een 

prachtige chique badplaats, waar heerlijk gewinkeld of geflaneerd kan worden. 

 
10E – 11E DAG: CAPTIVA ISLAND – DUCK KEY  Vandaag rijdt u door naar Duck 

Key, uw eerste stop op de bekende Keys (= eilandjes). Onderweg kunt u stoppen voor 

een excursie naar Everglades National Park. Dit is de grootste subtropische wildernis van 

Noord-Amerika, een veilige broedplaats voor veel vogelsoorten, kaaimannen en 

zeeschildpadden. U kunt een tocht met een airboat over de moersasvlakten maken. 

De Florida Keys liggen ten zuiden van Miami en vormen een prachtige ketting van 

tropische eilandjes, die door 42 bruggen met het vasteland verbonden zijn. De eerste 2 

nachten in de Keys slaapt u in een 3-kamer Preferred Cottage in het Hawk’s Cay Resort 

op de Duck Key. Dit zeer complete resort aan het strand biedt een kids club en een uniek 

programma: de ‘Dolphin Connection’. De kinderen kunnen in een programma van 3 uur 

leren hoe ze dolfijnen moeten trainen. De trainer vertelt ze alles over de dolfijnen, hoe ze 

leven, wat ze eten en wat nodig is voor goede leefomstandigheden. Afhankelijk van het 

programma, mogen de kinderen daarna met de dolfijnen zwemmen, ze aanraken en met 

ze spelen. Een onvergetelijke ervaring! 

 
12E – 14E DAG: DUCK KEY – KEY WEST  Key West is een belevenis op zich; het is 

een gezellige plaats met een duidelijk Caribische sfeer. Zo is Duval Street een straat 

waar u heerlijk doorheen kunt wandelen om de vrolijk geschilderde huizen te 

bewonderen. ’s Avonds is dit het hart van het bruisende uitgaansleven in Key West en 

openen de vele bars, restaurants, galleries en theaters hun deuren. 

U verblijft 3 nachten in het Casa Marina Resort in een 2-kamer suite. Dit resort ligt 

vlakbij het beroemde Hemingway Museum en heeft een groot privé strand. Er zijn 

prachtige tropische tuinen en uiteraard een riant zwembad. Er zijn verschillende ecotours 

en caramarancruises te boeken en er kan voor de kust prachtig gesnorkeld worden. 

 
15E  DAG: KEY WEST - MIAMI → In ongeveer 4 uur rijdt u naar de luchthaven van 

Miami, waar u de auto inlevert en uw autoreis eindigt.  Uiteraard kunt u er ook voor 

kiezen de reis te verlengen met een verblijf in de Caribbean of met een cruise. 

 

Totale reissom per familie (2 volwassenen, 2 kinderen tussen 2 en 12 jaar):  

vanaf € 4375 excl. intercontinentale vluchten 

Inbegrepen: 14 overnachtingen, 2 weken huurauto 

 

 


