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Solskin og skønne strande på Floridas vestkyst
- Besøg The Beaches of Fort Myers and Sanibel

På flere af Check
Point Travels
rejser til Florida
kan du besøge
skønne The
Beaches of Fort
Myers and Sanibel

Rejs til "The Beaches of Fort
Myers and Sanibel" med
Check Point Travel og nyd
skønne strande og
fremragende muligheder for
en aktiv ferie under den
strålende sol.
Er du til strandliv, afslapning
og mulighed for at være aktiv i
solen, så er det vestlige
Florida ved Fort Myers og
Sanibel måske et sted for dig.
Charmerende Fort Myers
Beach
Stranden i Fort Myers Beach
er en af områdets bedste, og
den minder om de hvide
strande, man finder i Caribien.

Det rolige vand og hvide
puddersand ved Fort Myers
Beach tiltrækker både familier
og par fra hele verden.
Her får du virkelig den
klassiske Florida-charme i det,
de lokale kalder "Det gamle
Florida".

Mathias Fischer
Rejsespecialist
Check Point Travel
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Fort Myers Beach byder,
udover stranden, på skønne
og familievenlige resorts,
udsøgte fiskerestauranter, og
mange sjove aktivitetstilbud
som kajak-tur langs kysten,
eller måske en lille køretur op
til San Carlos Island, hvor du
kan se nærmere på de lokale
rejefiskerbåde.
"Shelling" på Sanibel Island
og Captiva Island
Fra fastlandet kan du sejle til
et vælg af små og
charmerende øer - kaldet
barriereøer. Her finder du
mere stille strande, og der er
mange at vælge imellem. Tag
for eksempel til Sanibel Island
eller Captiva Island, der begge
byder på skønne strande.
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Her kan du slappe af, bade og
slappe af. Og så kan du kaste
dig over det, som disse strande
især er kendt for. "Shelling".
Her kan du nemlig samle
smukke og spændende
strandskaller i massevis. De
caribiske havstrømme skyller
dynger af skaller op på
strandene her, og derfor er
"shelling" - indsamling af skaller
- blevet en populær aktivitet,
som du også kan prøve.
Besøg for eksempel Bowman's
Beach midt på Sanibel Island,
hvor du kan prøve lykken og
finde dig de smukkeste skaller.
Er du særligt interesseret i
dette, kan du endda komme på
et privat "shelling cruise", hvor
du besøger endnu mere
afsidesliggende steder at
samle.

Aftenliv og solnedgang ved
Fort Myers Beach
Det er ikke kun om dagen, at
Fort Myers Beach er et skønt
strandsted. Også om aftenen
er der noget at komme efter.
Fort Myers Fishing Pier er et
hyggeligt sted for en
spadseretur i solnedgangen.
Her kan du nyde den
afslappende atmosfære, den
smukke ferskenfarvede
solnedgang - måske med en
kølig drink i hånden - og
udsigt over den Den
Mexicanske Golf. Se
delfinerne lege i vandet, kig op
på parasailere, der svæver
afsted, og tjek om lystfiskerne
har held med fiskeriet på
molen.

FLORIDA

SIDE 3

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE

Bo direkte ved Fort Myers Beach
- Nyd omgivelserne på Outrigger Beach Resort

Kunne du tænke dig at opleve
Fort Myers Beach, som vi
nævnte i dette magasins
første artikel? Så kan du for
eksempel bo på stedet på
billedet herover: Outrigger
Beach Resort.

Climb the
mountains not so
the world can see
Her er få meter til det hvide
pulversand
stranden
under
you, butpåso
that you
palmerne, og stemningen er
can seeogthe
world
vidunderlig
afslappende.
Tag på stranden, nyd en
dukkert i poolen, og en drink i
strandbaren, hvor der ofte
spilles stemningsfuld
livemusik.

Fort Myers Beach med CPT
Er du interesseret i at besøge
"The Beaches of Fort Myers
and Sanibel" kan du bestille et
tilbud på en rejse lige her:

Se alle rejser til Florida
Du besøger "The Beaches og
Fort Myers and Sanibel" på
flere af CPT's rejser - se det
fulde udvalg her:

Bestil et tilbud

Se alle rejser
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Mød eksotiske dyr i The Beaches of Fort Myers &
Sanibel

Oplev alligatorer,
søkøer, delfiner,
skildpadder, og
masser af
fuglearter

Udover strandene byder "The
Beaches of Fort Myers &
Sanibel", og det sydvestlige
Florida, på mange muligheder
for flotte og spændende
dyreoplevelser.
Se søkøer og delfiner
De varme caribiske
havstrømme ved Fort Myers
Beach, Sanibel, og områdets
andre øer, tiltrækker blandt
andet dyr som de godmodige
søkøer, de legesyge delfiner,
der boltrer sig i Pine Islandsundet, samt bestemte
skildpaddearter, der kommer
for at lægge æg i huller på
strandene.

See you later alligator
Alligatoren er endnu et af The
Beaches of Fort Myers &
Sanibels kendte dyr. Året
igennem har du chance for at
opleve alligatorer, der lever i
det sydvestlige Floridas
vådområder, mangrover og
vandløb.
Et væld af fugle at se
Er du fugleinteresseret, kan
du glæde dig over, at der er
mange spændende
eksemplarer at se. På Sanibel
Island kan du besøge et stort
mangrove-område, der er
hjemsted for mere end 200
fuglearter. Husk kameraet!
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Tag på øhop mellem Sydvestfloridas smukke øer
- Besøg øde strande og charmerende småøer
Mange af de smukke øer i
det sydvestlige Florida er
kun mulige at besøge via
båd. Det gør dog ingenting.
Det er nemlig en
stemningsfuld oplevelse at
stige ombord og cruise
afsted til idylliske småøer,
mens delfiner leger i bådens
kølvand.
Gå i land på øde strande, hvor
småbuske har fået lov at
passe sig selv, og hvor du har
det hele for dig selv.
Der findes hundredvis af
småøer i The Beaches of Fort
Myers & Sanibel-delen af Den
Mexicanske Golf, så der er rig

mulighed for at finde en
uforstyrret ø, der er din for en
dag.
Slå lejr i sandet for en stund
Tag en madkurv med på en
dagstur til de mange øer. Rul
badehåndklædet ud i sandet
og nyd en frokost i det fri i
smukke og stemningsfulde
omgivelser.
Book et dagscruise
For at komme på en af disse
sejlture kan du besøge en af
de 20 lokale marinaer i
området, hvor du kan booke
mange forskellige typer
cruises og sightseeingture

med båd i de smukke
farvande. Hop ombord og sejl
til øer som Cayo Costa,
Cabbage Key og Boca Grande.

På Sanibel
Island kan du
cykle afsted på
35 kilometer
cykelsti og nyde
den smukke
natur
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Kom på havfisketur i Fort Myers
- Nyd en dag med spændende fangster i det fri

Dybhavsfiskeriet
foregår typisk 3050 km ude i den
Mexicanske Golf
på 20-35 meters
havdybde.

Hvis du nyder afslapningen og
spændingen ved at fiske - og
kunne tænke dig at fange
noget andet end torsk og
fladfisk, så er en gang
havfiskeri ved Fort Myers
sikkert noget for dig.

fiskene og så videre. Nogle af
de lokale restauranter er
tilmed villige til at tilberede
din fangst, så du kan slutte en
dejlig fiskedag med at sætte
tænderne i frisk fisk, som du
selv har fanget.

Fisketur med det hele
Fra Fort Myers Beach er der et
væld af firmaer, der tilbyder
dybhavsfiskeri med båd på en
dagstur. Du kan bestille sådan
en tur hjemmefra, eller du kan
gøre det, når du er i Fort
Myers. Turene er som regel
med erfarne fiskere, der
hjælper med at sætte
madding på krogen, rense

Det kan du fange
Du har mulighed for at fange
mange forskellige fisk i de
lune farvande ud for The
Beaches of Fort Myers and
Sanibel. Du kan for eksempel
være heldig at fange
havaborre (røde og sorte),
flammesnapper, kongemakral,
spansk makrel, og endda
enkelte hajarter.
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Oplev charmerende Downtown Fort Myers
- Mærk stemningen og historiens vingesus

Fort Myers kaldes
også City of
Palms. Her er
65.000
indbyggere.

Har du lyst til at opleve lidt
byliv på din ferie i The
Beaches of Fort Myers and
Sanibel, så tag til Downtown
Fort Myers.
Historie og kultur
I Downtown Fort Myers kan
du blandt andet udforske det
historiske River District, hvor
du kan se de omhyggeligt
vedligeholdte gamle
bygninger, der indeholder
stemningsfulde restauranter,
små butikker og
farvestrålende gallerier. Fort
Myers er i øvrigt opkaldt efter
det fort, der blev bygget på
stedet omkring midten af

1800-tallet og brugt i kamp
mod lokale indianere. Efter
borgerkrigen blev fortet
forladt, og i 1866 blev byen
Fort Myers grundlagt af en
tidligere kaptajn, der kendte
området fra sin indsats under
krigen.
Thank God It's Friday
Den første fredag i hver
måned summer det lidt ekstra
i Downtown Fort Myers. Her
afholdes "Art Walk", hvor der
blandt andet er aftenåbent i
byens mange gallerier,
museer og butikker. Den
tredje fredag i måneden er
der livemusik i byen.
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Museum: Besøg opfindernes vinterboliger
- Henry Ford og Thomas Edison i Fort Myers

Et par meget berømte herre
har haft deres gang i Fort
Myers i det sydvestlige
Florida. Både Thomas Edison
og Henry Ford havde
vinterboliger her - og i dag
kan du besøge husene, der
er blevet til museer.
Kig indenfor i seks huse,
bygget i perioden 1885-1928,
gå en tur i den enorme have,
se dig omkring i laboratoriet,
samt i museet, der giver et
indtryk af de to berømtheders
innovative tankegange og
deres mange opfindelser.
Åbent hver dag fra 9:00-17:30.

Edison nød Floridas natur
Når "America's greatest
inventor" ikke var igang med
at arbejde på en af sine
mange opfindelser, så nød
han det sydvestlige Floridas
mange skønne tilbud - præcis
ligesom du kan i dag. Sammen
med familien svømmede han,
tog på bådture, tog på
"shelling", og så var han ivrig
lystfisker - og har engang
udtalt, at verdens bedste
tarpon-fiskeri var "lige
udenfor mit hus i Florida". En
af væggene på museet ved
Edisons gamle bolig er prydet
med flere udstoppede tarpon.

Ford til Florida
I 1914 besøgte Henry Ford og
familien første gang Edison i
Fort Myers. Ford blev så glad
for stedet, at han i 1916 købte
grunden ved siden af Edisons.
Ford-familien var ligeledes
begejstret for Fort Myers'
mange udendørs-tilbud, og
tog blandt andet på bådture
og så på fugle.
Et besøg værd
De to berømtheders
vinterboliger er i dag bestemt
et besøg værd - og giver et
unikt indblik i to amerikanske
ikoners liv og betydning.

