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Florida. altsål Det er som å
komme til sjøstjernehimmelen!
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Når Disney World er oaerstått hør
Florida mer å by ?å. Vi dro på biltur
i tre uker med tvillingene Lucø og

Rafael på ti måneder og storebror
Lorenzo påfem år.
TEKST OG FOTO: Mlchelina l.'1. Garces

et er ikke vanskelig å finne gode grunner til å

besøke Florida. Langgrunne sandstrender,

deilige sommertemperaturer, stabler med

pannekaker og mån[Je rare dyr. Her kan du

møte alligatorer, delfiner, skilpaddcr, sjøkuer og hundre-
vis av reptiler og fuglearter - enten i dyrehagen eller ute

i r,åtmarkene Er.erglades.

Og med fornøvelsesparker som bvr på a1t fia tradisjo-
ne11e pnriserhiul og radiobiler ti1 adrenalinturer selv vi
voksne ikke har nerver til, er det ikke vanskelig å få tiden
ti1 å gå. Vi innser fort at den største utfordringen ikke biir
hva vi kan finne på, men hva vi må velge bort. Og hvor-
dan kan vi unngå å sprenge budsjettet?
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Vi starter med noen rolige dager i Naples lor å r,enne oss

ti1 døgnrytme og k1ima. N'Ied unntak av noen korte turer
rundt i byen tilbringer vi tidcn ved bassengkanten.
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Lag maten selv. Har du ti gang til
kjøkken sparer du mye på å lage
mat selv. Ta med m ddagsrester t
lunsj, eller smgr brgdskiver og
baguetter.
Diner. Når du kke orker å lage mat
er en typisk amerikansk diner et
greit a ternativ, Maten er enkel, men
vanert og rime rg, Barnevennlig
atmosfære med babysto er og teg-
nesaker.
Prioriter noen fornøyelsesparker.
Parkene er ganske dyre og i ti legg
kommeT skatt, parkering, gardero
beskap, mat og suvenirer. P ukk ut
noen få etter a der og interesser.
Kuponger og rabatter. Det kan
være mye å spare for en farni re.

S_el ( l.uporget 'o altroL sio-1o-. 'p
sesteder og overnatting,2 for 1-
trlbud, grupperabatter og pakket -

bud. Ti budene frnnes i turlstbrosjy-
rer og på nettsider som f.eks.
www.groLlpon,com og
WWW, MOU SESAVETS,COM
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Vi unner oss mange deilige dager
på stranda. South Marco Beach på
Marco lsland har rolig stemning.
krystallklart vann og silkemyk sand
så langt øyet kan se.

En dag besøker vi dyrehagen som er liten og oversikt-
lig. Naples Zoo har det vanlige utvalget av skøyerak-
tige aper, skravlete papegØver,1øver, sjirafi-er og sebra.

En båttur rundt primatøyene er spesielt morsomt med
lemurer som minner oss om Madagaskar-filmene, en

muskelbunt av en gorilla opi sØte gibboner-aper som
dingler mc11om grenene.

Lorenzo rynker litt mislornøyd på nesa når vi drar
ti1 historicmuseet Collier County Museum. Men når
vi først kommer dit blir han så fascinert av en kanon
og et gammelt lokomotiv at han ikke vi1 dra igjen. Ti1
slutt må vi lokke med lunsj på Ihop som fort blir
familiens lavorittlunsjsted. I tillegg til stabler a\r pan-
nekaker med sirup i a1le regnbuens farger har de egge-

røre, salater og sandwich så vi får litt ordentlig mat i
magen før sukkersjokket.

- Kan vi bade i dag også, mamma?
Når bassenget skal byttes ur med strand er det

største problemet å bestemme seg for hvilken. Bare i
Naples er det seks barnevennlige strender med toalet-
ter, dusj og vanntemperatur på minst 25 grader.
Øyene Sanibel - og Captiva Island ligger ved Fort
N{yers cn times tid unna, og ti1 Nl[arco Island tar det
bare en halvtime.

f)et er vanskelig å velge, men favoritten vår blir
Marco Island. Strendene her er utrolig flotte og rene,
det er langgrunt og lite bølger. I tillegg er sanda så

hard at vi kan dra med oss barnevogna ut på stranda.
Vannet er så klart at vi oppdager både sjøstjerner,

IYye å utforske.
Tvillingene,på ti

måneder
storkoser seg

på stranda.

skjel1 og fisk langs havbunnen og dagens

fang;st blir en bøtte fuil av ruglete, runde,

§erteformede, glatte, svarte, blåglinsende
og pastellrosa skatter fra havet.

PRIVATLV PÅ BUDSJETT
Det er vanskelig å r.elge overnatting for to
voksne, en femåring og to babver. H'".ordan
kan r.i unngå å bo for tett oppå hverandre
uten at det blir for dyrtl

Vår erfaring er at ett hotellrom fungerer
dår1ig uansett hvor stort det er. Derfor bcstil-
ler vi treromsleiligheter hele veien så eldste-
mann får nattero og litt privatliv. I Naples og
Tampa leier vi privat gjennom \&bo.com og

resten av veien bestiller vi på leilighetshoteller.

Vi vurderer å kjøpe en billig oppblåsbar
madrass ti1 tvillingene, men finner ekstra
madrass e1ler nok av tykke, m1,ke sengetepper
i leilighetene. Soverommene i USA er store,

så det er god plass ti1 å lage en seng ti1 dem
på gulvet ved siden av oss. Selr, om leilighe-
tene koster litt ekstra sparer vi mve på å lage

mat på kjøkkenet. Det blir også sunnere enn
take away som dessverre ofte er fritert eller
dvnket i fett og sukker.

SKUMLE SKLIER

Fra Naples til Tampa tar det nesten tre timer.
Det viser seg å r,ære i lengste laget for de to
minste som protesterer med et skjærende »
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Bassengkos.r To oppblåsbale
babysvømmeringer:er en
super investering så alle kan
plaske i bassenget samtidig.
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Floridas
strender
bugner av skjell
Noen dager
konkurrerer vi
om å finne flest
ulike farger og
former.
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Nervepirr€nde
magi. Lorenzo
følger spent med
på det som skjer
på slottet. Klarer
Mikke Mus å
beseire den
slemme heksa?

h1,lekor fra baksetet. Vi lærcr lbrt at det
1ønner seg rned noen gode pauser. Heretter
ligger badetøyet r11tid lctt tilgjengelig, så vi
kan stoppe lor en dukkert når vi passerer en

strand. Og i stedct for å spise matpakke i
bilcn går r.i ut. Sandr'vichkjeden Subr,va,v blir
et populært stopp og en fin måte å lure inn
litt grønnsaker på.

I Tampa dropper vi den store ktrrusellpar-
ken Busch Gardens til fordel for vannparken

Ad\renturc Island. Her har de alt fra plaske-

basscngcr for de minste ti1 sklier som selv

ikkc lar tør å prør.e seg på. Femåringen vår er

ikkc :å glad i ttor lart. merr \ rgcr ccg ut1)a

noen bratte rutsjebaner. E,tter at den ene

ender med et megaplask og masse klorvann
i øynene hoider han seg til småsklicne og

bølgebassenget. Dette vannlandet passer nok
enda bedre for litt eldre og adrenalinvante

barn. Forhåpcntligvis går det bedre i
Orlando!

STJERNESIØV 1 ORLANDO
I Disne,v World har vi satt av en hel dag ti1

tradisjonell familiemagi i Magic Kingdom.
I stedet for å bo i selve parken har vi booket
på flotte Floridavs Resort. Det er rimeligere
og ligger bare 10 minutter unna med bil.

Sola steker, svetten renner og køene snor

seg som bendelormer selv om det er utenfi)r
høysesongen. Vi bestemmer oss for å leie en

lti

vogn ti1 Lorenzo og angrer ikke et sekund. Han får
hvile bena mellom slagene rnens vi bytter på å kjøre de

attraksjonene han ikke tør eller orker å ta.

De rolige kjøreturene vi har plukket ut, som Peter

Pan-flyene og racerbilene, blir en stor suksess. Men de

beste øyeblikkene for oss er utvilsomt paradene og sho-

wene. Når hovedgaten fi41es med syngende mennesker

kledd i kjoler og drakter fra 1900-ta11et. Og når N{ikke
og gjengen danser rundt etter å ha overvunnet den

skumle heksa på slottet. Et \,kke1ig gisp går gjennom
lorsamlingen av rnåpende barneansikter når stjernestø-

vet glitrer som diamanter på himmelen, seh, om det er

midt på lyse dagenl

DEN MINST BARNEVENNLIGE STRANDA
Deretter bærer det a.,. sted til Davtona og Crand Seas

Resorts. Denne leiligheten har en enklere standard men

ligger til gjengjeld rett på stranda. Vi oppdager raskt at

Davtona er litt annerledes enn de andre kystbyene vi har
besøkt. Riktignok finner vi en langstrakt strand og en

fiskepir som er byens samlingspunkt. Riktignok tripper
ibiser i vannkanten og pelikaner styrter ned i bø1gene

som 'n rimler av fisk. Men på stranda i Da,vtona er det lov
å kjøre bil.

Byen har stolte biltradisioner og regnes som fødeste-

det ti1 motorsporten Nascar. I gamle dager ble det holdt
billøp på den uvanlig harde sanda, og man kan fortsatt
kjøre i lar. fart. Kaldt vann og store bølger i tillegg gjør
at vi holdcr oss til bassenget her.

Store forventninger.
Lorenzo på fergen

som frakter oss den
siste lille biten fra

billettluka til Mikke
Mus' magiske verden.
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Hotellbassenget i

Miami. Det er
morsomt og litt rart
å svømme med
store skyskrapere i

bakgrunnen.
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Den største fornøyelsesparken

er ikke alltid den beste. Det
qamle tivoliet i Davtona skaper

stor begeistring med disse
racerbilene, et pariserhjul

som ikke virker og
spillehaller med

flipperspill og
enarmede
banditter.
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Strandpron-renaden blir derimot en stor hit med et

gammeldags tivoli og beachbarer som dunker ut ått;
og nittitallslåtcr. Rustnc racerbiler og et Ødelxgt pari-
serhjul plager ikke Lorenzo som blir nesten like
begeistrct for dc enarmede bandittene og flipperspil-
lene i spilleha11enc som han var i Disney World.

NN I STORBYJUNGELEN

Nliami møter oss med en klynge av skvskrapere og et

vin ar av biler som skjærer ut og inn av kjørefeltcne. Så

mange store bygninger, hviskes det fra baksetet mens

mor og far holder Øvnenc stivt festet på veien. De
neste dagene lar vi bilen stå ti1 fiirdel lor buss og

metro. Vi trives godt på Dharma Home Suites med

kort vei ti1 brdelen Little Havana. Her rusler vi ibrbi
sigarbutikker og dominospillende menn oEJ nvter
lerskpresset mangojus fra fruktmarkedet og kaker
lra et e,,lumbiansk hakeri.

Akvariet i N'liarni er overraskende lite, men sho-

wene veier opp for det litt skuffende utvalget. Sur-
fende delfiner og rare sjøløver skaper mve latter, og

spekkhoggcren sØrger for at \rannspruten når oss pri

den bakerste raden. For et plaskl

En dag drar vi til indianerlandsbven N4iccosukee

h-",or vi ser på alligator."vrestling og får holde en søt

babyalligator. De har også luftbåtturer som kan',,ære

gøv for voksne og litt større barn, men for oss blir det
for bråkete selv med Ørepropper. I stedet kjører vi litt
lengre innover i Everglades og stopper ved en kanal

strandpromenad"" 
". 
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hvor det vrimler av alligatorer og skilpadder.

Å se dyrene fritt i naturen er noe helt annet

enn :r \c dum i dlrchrgen.

SISTE STOPP

Reisen ender i Key West som er det sørligste

punktet på det amerikirnske fastlandet. Selv

om kjøreturen tar godt ovcr tre timer er det

vakre landskapet \ie1 verdt det. Havet glitrer i
smaragdgrønt og skimrende blånyanser og vi
er enige om at vi aldri har kiØrt over en så

lang og flott bru.
I Key West har vi ikke så mange planer

utenom å bade og spise den tradisjonelle
desserten Ke1. Lime Pie, men den siste kvel-
den drar vi ti1 \'Ia1lorv Square h ,or solned-

gxngen feires hver kveld. Tvillingene sover i
\rogna mens solir synker langsomt ned i havet.

Det blir en uforglemmelig avslutnine på

turen med akrobater, sr.erdslukere, flamme-
sjonglører og gatefest med levende musikk.

Vi opplevde utrolig mye og vi1le absolutt
tatt en slik tur igjen. Det eneste vi vil1e gjort
annerledes er i vente med store og drrre for-
nøyelsesparker ti1 vi r.et trt barna får ordent-
1ig utbvtte av det. Det er vanskelig å lorutse
hva ungenc svnes er gØtr, men er det bade-

mulighetcr og is tilgjengelig er de stort sett
fbrnøvde. Og akkurat det mangler ikke i
Fbridal '
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Den vakre
solnedgangen i

Key West blir en
magisk slutt på
en fantastisk
reise.
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det mye liv og røre med spillehaller, gatemusikanter o§:tlvcli;- 
;


