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Solskinn og flotte strender på Floridas vestkyst
- Besøk The Beaches of Fort Myers and Sanibel

Du kan besøke
herlige The
Beaches of Fort
Myers and Sanibel
på flere av Check
Point Travels
reiser til Florida

Reis til "The Beaches of Fort
Myers and Sanibel" med
Check Point Travel og nyt
herlige strender og
glimrende muligheter for
en aktiv ferie under en
strålende sol.
Liker du strandliv, avslapping
og muligheter for å være aktiv
i solen, er det vestlige Florida
ved Fort Myers og Sanibel
kanskje et sted for dig.
Sjarmerende Fort Myers
Beach
Stranden i Fort Myers Beach
er en av de beste i området,
og minner om de hvite
strendene man finner i
Karibia.

Det rolige vannet og den hvite
puddersanden ved Fort Myers
Beach, tiltrekker både familier
og par fra hele verden. Her får
du virkelig den klassiske
Florida-sjarmen i det
innbyggerne kaller "Det gamle
Florida".

Mathias Fischer
Reisespesialist
Check Point Travel
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Fort Myers Beach byr på, i
tillegg til stranden, flotte og
familievennlige resorts,
utsøkte fiskerestauranter, og
mange morsomme aktivitetstilbud som kajakk-turer langs
kysten, eller kanskje en liten
kjøretur opp til San Carlos
Island, hvor du kan se
nærmere på de lokale
rekefiskebåtene.
"Shelling" på Sanibel Island
og Captiva Island
Fra fastlandet kan du ta en båt
til et vell av små og
sjarmerende øyer - kalt
barriereøyer. Her finner du
roligere strender - og det er
mange å velge mellom. Dra
for eksempel til Sanibel Island
eller Captiva Island, som
begge har deilige strender.

- CHECK POINT TRAVELS
GUIDE
Her kan du slappe av, bade og
sole deg. Og så kan du kaste
deg over det som disse
strendene også er kjent for,
nemlig "Shelling". Her kan du
samle vakre og spennende
skjell i massevis. De karibiske
havstrømmene skyller mengder
av skjell opp på strendene, og
derfor er "shelling" - innsamling
av skjell - blitt en populær
aktivitet som du også kan
prøve.
Besøk for eksempel Bowman's
Beach midt på Sanibel Island,
hvor du kan prøve lykken og
finne de vakreste skjell. Er du
spesielt interesseret i dette, kan
du ta et privat "shelling cruise",
hvor du besøker enda mer
avsidesliggende steder for å
samle.

Kveldsliv og solnedgang ved
Fort Myers Beach
Det er ikke bare om dagen at
Fort Myers Beach er et
hyggelig strandsted. Også om
kvelden er det verdt et besøk.
Fort Myers Fishing Pier er et
hyggelig sted for en spasertur
i solnedgangen. Her kan du
nyte den avslappede
atmosfæren, den flotte
ferskenfargede solnedgangen
- kanskje med en kjølig drink i
hånden - og utsikten over
Mexicogolfen. Se delfinene
leke i vannet, kikk opp på
paragliderne som svever av
gårde og se om lystfiskerne på
pieren har hellet med seg.
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Bo på Fort Myers Beach
- Nyt omgivelsene på Outrigger Beach Resort

Kan du tenke deg å oppleve
Fort Myers Beach, som vi
nevnte i den første artikkelen i
dette magasinet? Da kan du
for eksempel bo på stedet du
ser på bildet ovenfor:
Outrigger Beach Resort.

Climb the
mountains not so
the world can see
Her er det få meter til den
hvite
på you
you,puddersanden
but so that
stranden under palmene, og
can seeerthe
worldog
stemningen
vidunderlig

avslappende. Gå på stranden,
nyt en dukkert i bassenget, og
en drink i strandbaren, hvor
det ofte spilles stemningsfull
live-musikk.

Fort Myers Beach med CPT
Er du interesseret i å besøke
The Beaches of Fort Myers
and Sanibel kan du bestille et
tilbud på en reise her:

Bestill et tilbud

Se alle reisene til Florida
Du besøker The Beaches of
Fort Myers and Sanibel på
flere av CPT's reiser - se hele
utvalget her:

Se alle reisene
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Møt eksotiske dyr i The Beaches of Fort Myers and
Sanibel

Opplev
alligatorer,
sjøkuer, delfiner,
skilpadder, og
mange slags
fuglearter

I tillegg til strendene byr The
Beaches of Fort Myers and
Sanibel og Sørvest-Florida på
mange muligheter for flotte
og spennende opplevelser
med ville dyr.
Se sjøkuer og delfiner
De varme karibiske havstrømmene ved Fort Myers
Beach, Sanibel, og de andre
øyene i området, tiltrekker
blant annet dyr som godmodige sjøkuer, lekne delfiner
som boltrer seg i Pine Islandsundet, og bestemte
skilpaddearter, som kommer
for å legge egg i fordypninger
på strendene.

See you later alligator
Alligatoren er enda et av de
kjente dyrene i The Beaches of
Fort Myers and Sanibel. Året
rundt har du muligheten for å
oppleve alligatorer som lever i
Sørvest-Floridas våtområder,
mangrover og elver.

Et vell av fugler
Er du fugleinteressert, kan du
glede deg over at her kan du
se mange spennende arter.
På Sanibel Island kan du
besøke et stort mangroveområde som er hjemsted for
mer enn 200 fuglearter. Husk
kameraet!
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Dra på øy-hopping på Sørvest-Floridas vakre øyer
- Besøk øde strender og sjarmerende småøyer
Mange av de vakre øyene i
Sørvest-Florida er det bare
mulig å nå med båt. Det gjør
imidlertid ingenting. Det er
nemlig en spesiell
opplevelse å gå ombord og
cruise av gårde til idylliske
småøyer, mens delfinene
leker i kjølvannet av båten.
Gå i land på øde strender,
hvor den lave vegetasjonen
vokser vilt - og du har alt
sammen for deg selv. Det
finnes hundrevis av småøyer i
The Beaches of Fort Myers
and Sanibel-delen av
Mexicogolfen, så det er gode

muligheter for å finne en
uforstyrret øy - som er din for
en dag.
Slå leir i sanden for en stund
Ta med matkurven på en
dagstur til en av de mange
øyene. Legg badehåndklærne
ut i sanden og nyt en lunsj i
det fri, i vakre og
stemningsfulle omgivelser.
Book et dagscruise
For å bli med på en av disse
båtturene kan du gå innom en
av de 20 marinaene i området,
hvor du kan booke mange
forskjellige typer cruise og
sightseeingturer med

båt i dette vakre farvannet.
Hopp ombord og dra til øyer
som Cayo Costa, Cabbage Key
og Boca Grande.

På Sanibel
Island kan du
sykle på 35
kilometer
sykkelstier og
nyte den vakre
naturen
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Bli med på havfisketur i Fort Myers
- Nyt en dag i det fri med spennende fangst

Dyphavsfiske
foregår vanligvis
30-50 km ute i
Mexicogolfen på
20-35 meters
dyp.

Hvis du nyter avslappingen og
spenningen ved å fiske - og
kan tenke deg å fange noe
annet enn torsk og flyndre, er
havfiske ved Fort Myers helt
sikkert noe for deg.
Fisketur med alt
Fra Fort Myers Beach er det
mange firmaer som tilbyr
dagsturer med båt og
dyphavsfiske. Du kan bestille
en tur hjemmefra eller du kan
gjøre det når du er i Fort
Myers. Turene er som regel
med erfarne fiskere, som
hjelper med å sette agn på
kroken, rense

fiskene og så videre. Noen av
de lokale restaurantene er til
og med villige til å tilberede
fangsten din, så du kan
avslutte en deilig tur med å
sette tennene i den fisken du
selv har fisket.
Dette kan du fiske
Du har muligheter til å få
mange forskellige slags fisk i
det lune farvannet utenfor
The Beaches of Fort Myers
and Sanibel. Du kan for
eksempel være heldig å få
havabbor (rød og svart), flame
snapper, kongemakrell,
spansk makrell og faktisk
enkelte haiarter.
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Opplev sjarmerende Downtown Fort Myers
- Føl stemningen og historiens vingesus

Fort Myers kalles
også City of
Palms. Her bor
det 65.000
innbyggere.

Har du lyst til å oppleve litt
byliv på ferien i The Beaches
of Fort Myers and Sanibel, så
ta en tur til Downtown Fort
Myers.
Historie og kultur
I Downtown Fort Myers kan
du blant annet utforske det
historiske River District, hvor
du kan se de omhyggelig
restaurerte gamle
bygningene. Her finner du
hyggelige restauranter, små
butikker og fargestrålende
gallerier. Fort Myers er for
øvrig oppkalt etter det fortet
som ble bygd her på midten
av 1800-tallet

og brukt i kampen mot
indianerne. Etter borgerkrigen
ble fortet forlatt, og i 1866 ble
byen Fort Myers grunnlagt av
en tidligere kaptein som
kjente området fra sin innsats
under krigen.

Thank God It's Friday
Den første fredagen i hver
måned, summer det litt ekstra
i Downtown Fort Myers. Da
avholdes "Art Walk", hvor det
blant annet er kveldsåpent i
byens mange gallerier,
museer og butikker. Hver
tredje fredag i måneden er det
live-musikk i byen.
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Museum: Besøk oppfinnernes vinterboliger
- Henry Ford og Thomas Edison i Fort Myers

Et par meget berømte
herrer har hatt sin gang i
Fort Myers i Sørvest-Florida.
Både Thomas Edison og
Henry Ford hadde
vinterboliger her - og i dag
kan du besøke husene som
er omgjort til museer.
Kom inn i seks hus, bygget i
perioden 1885-1928, gå en tur
i den enorme haven, se deg
rundt i laboratoriet og i
museet, som gir et inntrykk av
de to berømthetenes
innovative tankegang og deres
mange oppfinnelser. Åpent
hver dag fra 9.00-17.30.

Edison nøt Floridas natur
Når "America's greatest
inventor" ikke var i gang med
å arbeide på en av sine mange
oppfinnelser, gledet han seg
over Sørvest-Floridas mange
flotte muligheter - nøyaktig
som du kan i dag. Sammen
med familien svømte han, dro
på båtturer og på "shelling",
og så var han en ivrig lystfisker
- og har en gang sagt, at
verdens beste tarpon-fiske var
"rett utenfor mitt hus i
Florida". En av veggene på
museet ved Edisons gamle
bolig, er prydet av flere
utstoppede tarponer.

Ford til Florida
Henry Ford og familien
besøkte Edison for første gang
i Fort Myers i 1914. Ford ble så
glad i stedet at han i 1916
kjøpte en tomt ved siden av
Edisons. Ford-familien var
også begeistret for Fort Myers'
mange utendørs-tilbud, og dro
blant annet på båtturer og så
på fugler.
Verdt et besøk
De to berømtheters vinterboliger er i dag absolutt verdt
et besøk - de gir et unikt
innblikk i to amerikanske
ikoners liv og betydning.

