Programtervezet a körutazáshoz
1. NAP Érkezés Miami-ba
Utazás Budapestről átszállással Miamiba. Idegenvezetőnk üdvözli Önt. Szállás minőségi,
középkategóriájú hotelben Miami környékén egy éjszakára.
2. NAP Miami – Everglades Nemzeti Park – Fort Myers
A vadregényes Everglades Nemzeti Parkba visz utunk. A szubtrópusi park növényvilága nagyban
hasonló a Karib-térségéhez. Az édesvízi mocsár környékén több, mint háromszáz fajta madár, és
számos más állat (például aligátorok) élvezhetik védett életüket. Jellegzetes szárnyashajó
segítségével Miccosukee felé tartunk, ahol belepillanthatunk az indián falu életébe. Majd a Mexikói
öböl partján Fort Myers vár ránk. Szállás: Fort Myers környékén.
3. NAP Fort Myers – Tallahassee
Fort Myers-ben, Florida állam egyik népszerű turisztikai központjában városnézés
következik. Sarasota festői városa Florida délnyugati részén pezsgő kulturális élete és természeti
szépségei miatt kedvelt desztináció. Tallahassee Florida állam fővárosa.
Szállás: Tallahassee környékén.
4. NAP Tallahassee – Pensacola – Mobile
Tallahassee látványosságaival ismerkedünk. Pensacola városa a legnyugatibb Floridában. Nem
véletlenül birtokolja a világ legfehérebb tengerpartja és a Smaragdzöld Part címeket: hosszú,
hófehér homokos strandjai, zöldeskék izzású víztükre is vonzza az ide látogatókat. Lesz időnk sétálni
a parton. Délután Mobile felé tartunk (Alabama állam). Szállás: Mobile környékén.
5. NAP Mobile – New Orleans
A franciás sármmal és hangulattal át-meg átszőtt New Orleans szépségét csodálhatjuk meg.
Louisana állam legnagyobb városa a jazz szülőhazája is. A séta során ámulattal adózhatunk az
építészeti kincseknek, és a kreol örökség nyomainak is. A Vieux Carré vagy más néven Francia
Negyedben a francia piac, a St. Louiskatedrális, az USA legrégebbi székesegyháza, és a Cabildo, a 18.
századból, spanyol időkből származó, gyarmati stílusú épület bűvöl el minket. Délután szabadidő.
Tervezett FAKULTATÍV program: Jazz-zenés hajós vacsora. Szállás: New Orleans környékén.
6. NAP New Orleans – Montgomery
A reggelit követően Alabama állam fővárosa, Montgomery az úti célunk. Városnézés. Szállás:
Montgomery környékén.
7. NAP Montgomery – Savannah
Átlépjük Georgia állam határát. Savannah városa a régi idők báját elegyíti délies varázsával,
méltóságteljes tölgy- és magnóliafáival,
múltat idéző nemes épületeivel. Felkeressük a történelmi negyedet, a Factor’s Walk macsaköves
utcáit és a River Street-et, ahol a régi gyapotraktárakat boltokká, éttermekké és kocsmákká
alakították át. Szállás: Savannah környékén.
8. NAP Savannah – St. Augustine– Orlando/Kissimmee
Délre tartunk, Florida állam felé. Megállunk St. Augustine-nál. Megtekintjük a Castillo de San
Marcos-t, azaz a San Marcoserődöt. Továbbutazás. Szállás: Orlando/Kissimmee környékén.

9. NAP Orlando/Kissimmee – Miami
Utazás Miami-ba. Útközben beiktatunk egy megállót Palm Beach-nél. A festői nyaralóhelyet
rengeteg sztár és híresség választotta lakhelyéül. A mai napra tervezett FAKULTATÍV
program: Kennedy Űrközpont. Érkezés Miami-ba a délután folyamán. Szállás: Miami környékén 2
éjszakára.
10. NAP Szabadidő vagy fakultatív program
Miami
Miami art deco épületeivel, meseszép strandjaival, latinos élet örömével mindenki szívébe belopja
magát. Szabadidő vagy erre a napra tervezett FAKULTATÍV programok: buszos félnapos városnézés
Miamiban és/vagy Millionaire’s Row-hajózás. Utóbbinál felfedezheti a gazdagok lakóövezetének
látképét.
11. NAP Hazautazás
Transzfer a repülő indulásának függvényében a miami repülőtérre. Hazautazás átszállással
Budapestre.
12. NAP Hazaérkezés Magyarországra
Felejthetetlen élményekkel gazdagodva érkezünk Budapestre.
FONTOS INFORMÁCIÓK
Magyar állampolgárok turista célból vízum előzetes beszerzése nélkül utazhatnak az Amerikai
Egyesült Államokba, amennyiben regisztrálnak az ESTA rendszerében. Ez a kedvezmény kizárólag a
biometrikus azonosítóval ellátott (bordó) útlevélre vonatkozik, a régi típusú (kék) útlevél továbbra is
vízumköteles. ESTA: elektronikus beutazási engedélyezés, ennek intézése egyénileg online történik,
ára 14 USD. Útlevelének érvényesnek kell lennie minimum a visszatérés után még 1 hónapig.
Fakultatív programok vásárlására előzetesen vagy a helyszínen nyílik lehetőség. Az út indításához
minimális csoportlészám szükséges (min. 20 fő)! A programváltozás jogát fenntartjuk!

