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Pomozte nám aktualizovat
Vynaložili jsme spoustu úsilí na to, aby bylo i toto poslední
vydání Průvodce Rough Guide po Floridě přesné a
aktuální. Věci se však mění – „objevují“ se nová místa,
otevírací hodiny se neustále mění, restaurace a pokoje
zvyšují své ceny nebo ztrácejí úroveň. Máte-li pocit, že
jsme něco uvedli špatně nebo vynechali, budeme rádi,
když nám to dáte vědět. A ještě lepší bude, pokud si
zapamatujete adresu, cenu, otevírací dobu, telefonní číslo,
případně další informace podobného charakteru.
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Svůj komentář s předmětem „Rough Guide Florida
Update“ nám prosím posílejte na emailovou adresu
mail@uk.roughguides.com. Nejlepší příspěvky oceníme
a zašleme vám aktualizované vydání nové knihy
(popřípadě průvodce po jiné zemi).
Více cestovatelských informací, spojení s jinými cestovateli a možnost rezervace plánované cesty najdete na
www.roughguides.com
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ÚVOD

Florida
Příhodně pojmenovaný „Sluneční stát“, kam každoročně zavítá přes osmdesát miliónů návštěvníků, je orientovaný zejména na turistický ruch, což ale
neznamená, že by Florida neměla kromě opálení a Walta Disneyho co
nabídnout. Za plážemi chráněnými pásem vzrostlých palem začínají
turistické a kajakářské trasy, které vedou neznámými lesy a po meandrujících
řekách, zatímco pláže samotné bývají i na malém úseku velmi rozmanité
– davy lidí se tu opalují a odpočívají jen kousek od nedotčeného pobřeží,
kam zase směřují kroky mnoha milovníků zvířat. Pestrost však nelze upřít ani
vnitrozemí s kultivovanými moderními městy, jež se nezřídka rozkládají
v blízkosti prastarých mokřadů zahalených v mlžném oparu. Povšimněte si
také vlivu mnoha různých kultur – africké, španělské a indiánské –, po nichž
tu zůstaly starověké ruiny, vábivé restaurace i nespoutaná architektura.
Většinu návštěvníků nejvíce udiví široká pestrost zdejší krajiny doplněná o lesk hispánského Miami a o východní pobřeží, které je na hony vzdálené tradiční jižanské kultuře oblasti Panhandle – navíc když některé části Florida Keys a Everglades vypadají jako z jiné země.
Na vrcholu všemožných atrakcí Floridy stojí zdejší přírodní zajímavosti, jejichž výčet přechází od izolovaných ostrovů a potápěčských vrakových lokalit světové úrovně po blízká
setkání s aligátory, delfíny a apatickými kapustňáky. Nejznámější místa, jako Everglades,
pak doplňují skvěle spravované floridské státní parky, přesněji jejich sladkovodní prameny,
husté lesy a malebné jeskyně.
Podobně lákavá je Florida i z kulturního hlediska. V tomto směru ji lze přirovnat k pozoruhodné pokladnici umění, která za své bohatství vděčí převážně darům od zámožných
obyvatel státu – mezi skutečně výjimečné patří sbírky Salvadora Dalího a Dalea Chihulyho
v St Petersburgu. Kulturu severoamerických indiánů zastupuje sice malá, leč živá komunita v čele s kmenem Seminolů, zatímco doby španělské přítomnosti připomíná spousta
památek rozesetých po severní polovině Floridy – jde zejména o staré pevnosti a misie.
V zemi jsou také hojně zastoupena sídla a veřejné budovy postavené v okázalém stylu italské či španělské architektury konce devatenáctého a počátku dvacátého století, které se
NAHOŘE PANORÁMA MIAMI
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ÚVOD

10 NEJLEPŠÍCH PLÁŽÍ FLORIDY
Sluneční stát zdobí přibližně 660 mil čistých, upravených a fascinujících pláží. Jedny z nejvíce
vyhlášených leží v okolí Miami na pobřeží Atlantského oceánu, ale ty nejlepší ze všech se nacházejí na břehu Mexického zálivu – jemný vánek, bílé písky a okouzlující západy slunce.

Anna Maria Island str. 235
Bahia Honda State Park str. 127
Caladesi Island str. 378
Fort de Soto Park str. 374
Perdido Key str. 445
St Andrew’s State Park a Shell Island

St George Island str. 423
Sand Key Park str. 377
Siesta Key str. 230
South Beach, Miami str. 50

str. 427

nacházejí od St Augustine po Coral Gables.
Florida nepřitahuje jen turisty. Její chloubou je i živá univerzitní společnost, která se
prezentuje fanatickou podporou sportovních týmů floridské univerzity v Gainesville a hudební virtuozitou školního uskupení FAMU v Tallahassee. Florida je rovněž domovem
jedné z největších – a nejvlivnějších – latinskoamerických komunit v USA (na 22 procent
populace státu), kterou tvoří zejména Kubánci doplněni o Venezuelany, Portorikánce
a přistěhovalce ze Střední Ameriky. Hispánské kultuře se daří zejména v Miami, ať už přijde řeč na hudbu, jídlo, nebo cokoliv mezi tím.
Floridské pláže a zábavní parky mezitím nepřestávají podporovat turistický ruch. Mírné
klima – na jihu subtropické – ve spojení s úchvatnými bílými písky, jež lemují především
pobřeží Zálivu, činí ze země hlavní přímořskou destinaci s celoročním provozem. Ne každého možná zaujmou orlandské tematické parky, ale určitě se nenajde mnoho takových,
kteří by odolali samotné rozloze a vzrušení komplexů Walt Disney World a Universal Studios.
NAHOŘE STÁTNÍ PARK BAHIA HONDA VPRAVO MOŘSKÁ REZERVACE LOOE
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Navzdory citelné ráně v podobě krachu na trhu s nemovitostmi v roce 2008 zůstává
dnešní Florida poměrně bohatým státem se čtvrtou největší ekonomikou v rámci USA.
Ani Floridě se však pochopitelně nevyhýbají vážné problémy: Miami zaujímá šesté místo
na žebříčku nejchudších velkoměst USA a v roce 2010 žilo přes 2,5 miliónu Floriďanů na
stravenkách. Dosud sem ale směřují přistěhovalci zlákáni slunečným podnebím, kulturní
rozmanitostí a překrásnou přírodou.

Kam se vypravit
Základní zastávkou na Floridě je Miami. Jeho návykovou kosmopolitní atmosféru obohacuje početná skupina Hispánců a kulisu nejrušnějšího nočního života ve státě tvoří hojně
fotografovaná čtvrť South Beach, vyhlášená stavbami ve stylu art deco.
Z Miami vede snadná cesta na jih do oblasti Florida Keys: stomílovému pásu ostrovů,
z nichž každý nabízí něco jiného, ať už jde o sportovní rybolov, potápění na korálových
útesech nebo zakrslé jelence. Jediná zdejší silnice končí na ostrově Key West, který je kouskem půdy vyhlášeným západy slunce a pohodovým přístupem k životu. Na sever od Miami tvoří většinu jihovýchodního pobřeží urbanizovaný příměstský pás s řadou luxusních
plážových letovisek sahající od Fort Lauderdale po Boca Raton a Palm Beach. Souběžně
s rušnými městy se táhnou míle nedotčených pláží, které se vymaní ze sevření rezidenčních
čtvrtí až na severovýchodním pobřeží, kde se rozkládá překvapivě bohatá přírodní rezervace a v ní Kennedyho vesmírné středisko. Ještě severněji leží Daytona Beach s pláží a světově proslulou závodní dráhou, respektive elegantní St Augustine s titulem nejstaršího
města Ameriky.
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1 KEY WEST

Strana 132
Vydejte se na lov ryb ve stopách
Ernesta Hemingwaye, poručte
si něco k pití anebo jen nasávejte tropickou atmosféru fascinujícího karibského města.

2 CEDAR KEY

3

Strana 389
Odlehlý ostrov u severozápadního pobřeží Floridy je kouzelným útočištěm s polorozpadlými příbytky, které mu dodávají
na autentičnosti.

SETKÁNÍ

3 S ALIGÁTORY
Strana 160
„Strážci Everglades“ jsou k vidění po celém národním parku,
zejména pak na trase Anhinga
Trail.

4 POCHODOVÁ KAPELA
FAMU

Strana 409
Navštivte strhující představení
pochodové kapely floridské univerzity A&M v Tallahassee a odnesete si zážitek na celý život.

4

cz 001-017_Florida_INTRO.indd 11

30.4.2014 15:18:09

5

5 WALT DISNEY WORLD

6

Strana 275
Děti o tomto rozlehlém tematickém parku sní od roku 1971, kdy
byl otevřený.

WORLD
6 WIZARDING
OF HARRY POTTER
Strana 295
Adrenalinové jízdy, umělé hrady,
kouzelnické hůlky a famfrpál, to
vše a ještě víc čeká v nejnovější
části komplexu Islands of
Adventure v parku Universal
Orlando.

SPACE
7 KENNEDY
CENTER
Strana 316
Vše, co jste kdy chtěli vědět o historii amerického vesmírného
programu a navíc na dohled od
startovacích ramp nedalekého
ostrova Merritt.

7

8 SANIBEL ISLAND

Strana 246
Projděte se po sluncem zalitých
plážích a pokuste se přitom najít
tu nejkrásnější mušli.

9 MIAMISKÉ ART DECO

Strana 55
Pastelová architektura South
Beach vytváří báječné kulisy pro
jedny z nejslavnějších hotelů
a barů v Miami.
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EVERGLADES

Everglades

3

Everglades, jednu z nejznámějších přírodních oblastí v zemi, tvoří nejrozlehlejší subtropická divočina v celých Spojených státech. Zdánlivě nekonečný
vodnatý prostor vyzařující jemné kouzlo je ostrým kontrastem k hornatějším
národním parkům Ameriky. Nejvíce působivými prvky jsou tu malé houštiny
stromů vystupující nad zcela plochou rovinu mařice; volné prostranství však
oplývá hlavně životem, který zde vytváří proměnlivý ekosystém těžící
z jedinečné kombinace klimatu, vegetace a divokých zvířat. K Everglades
tradičně patří vše na jih od jezera Okeechobee, přičemž federální ochraně
v rámci stejnojmenného národního parku se těší jen relativně malá část
okolo jižního výběžku Floridy.
Park byl založený v roce 1947 nikoli kvůli krásám tohoto regionu, ale především na ochranu ohromující spleti rostlin a živočichů, kteří tu našli svůj domov – krajinu s úchvatným
počtem devíti různých životních prostředí obývá přes tři sta padesát druhů ptáků a padesátka plazů (včetně aligátora amerického, neoficiálního maskota Everglades). Majestátní
lesy, teplé a vlhké, stejně jako hustota zdejší květeny, jsou příjemným kontrastem k tematickým parkům a nočním klubům, který neustále svádí všechny návštěvníky k překrásným výletům, objevným výpravám na kajaku a pozorování divokých zvířat.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O EVERGLADES
PŘÍJEZD A INFORMACE

Autem Everglades National Park má tři vstupní místa. Do
oblíbené jižní části parku se lze dostat silnicí Florida’s Turnpike
Extension ve směru na Homestead, kde najedete na US-1
South. Odbočte na prvním semaforu doprava (na West Palm
Drive neboli 344th St) a pokračujte po značkách k vjezdu do
parku. Do Shark Valley v centru Everglades se lze dostat jen
po dvouproudé US-41 (Tamiami Trail), 25 mil od trasy
Florida’s Turnpike. US-41 prochází kolem severní hranice parku mezi Miami a Naples, přičemž je zároveň jedinou pozemní přístupovou trasou k bráně u Everglades City, národní
chráněné oblasti Big Cypress a vesnice indiánů kmene
Miccosukee. Mezi Flamingem a Everglades City nevede žádná přímá spojnice, ale lze mezi nimi přejet na kánoi po
Wilderness Waterway (viz str. 161).
Organizované výlety Na US-41 a k branám parku nejezdí žádná hromadná doprava, ale dá se sem dostat v rámci
jednodenních výletů, které pořádá téměř každá kancelář
v Miami a Naples (viz str. 253), resp. Everglades
International Hostel ve Florida City (viz str. 171).
Ekologie Everglades str. 158
Wilderness Waterway str. 161
Floridské kmeny Seminolů a Miccosukee str. 164
Výlety vznášedlem str. 166
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Vstupné do parku V Everglades City je vstup do parku
zdarma, ačkoliv odtud už se dál dostanete jedině lodí nebo
na kánoi. U ostatních vjezdů zaplatíte 10 $ (auto) nebo 5 $
(pěší a cyklisti). Vstupenka platí sedm dní a lze ji uplatnit
u kterékoliv brány.
Turistické informace Kontaktujte ústředí parku na tel.
305 242 7700, www.nps.gov/ever.
UBYTOVÁNÍ

V parku Kromě dvou kempů, do nichž se dá vjet autem
(viz str. 162), se ubytování v parku omezuje na nějakých
čtyřicet tábořišť. Ve většině případů jde o vyvýšené dřevěné plošiny se střechou a chemickým záchodem, ke kterým
se dostanete lodí nebo na kánoi. K pobytu budete potřebovat povolení (10 $ plus 2 $ za osobu, květen–listopad
zdarma) k dostání v nejbližším návštěvnickém středisku,
a to ne starší než 24 h. Jedno z takových tábořišť
u Flaminga, Pearl Bay, je přístupné i pro tělesně postižené
návštěvníky.
Vně parku Mezi příhodné základny vně parku patří Florida
Aktivity a výlety na Ten Thousand Islands str. 168
Výlety za kapustňáky str. 169
Na vodu v národním parku Biscayne
str. 170

29.4.2014 10:13:57
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EKOLOGIE EVERGLADES
Vápencová deska tvořící podloží Everglades (kdysi součást mořského dna) je zdánlivě rovná
jako stůl, ale ve skutečnosti je mírně nakloněná – o několik centimetrů na více než sedmdesáti mílích – směrem k jihozápadu. Po tisíciletí tudy protéká voda připomínající celistvý pás s šířkou šedesát mil, který zvolna plyne od Lake Okeechobee k pobřeží. Voda dává život mařici,
která roste na tenké vrstvě půdy, neboli „slínu“. Životodárná vrstva vzniká v důsledku rostlin
tlejících na vápencovém podkladu. Je také zdrojem řas coby základního kamene spletitého
potravního řetězce, na jehož konci stojí daleko větší tvorové, zejména pak aligátoři.
ALIGÁTOŘI

Aligátoři dostávají svojí přezdívce „správci Everglades“ vždy během suchého zimního období.

3

Poté, co letní záplavy dosáhnou moře, protečou podložím nebo se prostě vypaří, promění se
Everglades na vyprahlou pustinu s jediným zdrojem vody v podobě jezírek zvaných „aligátoří
tůně“ – vznikají v místech, kde mohutný plaz vycítí vodu a ocasem odstraní horní vrstvu půdy.
Kromě samotného aligátora se taková tůňka stává domovem dalších živočichů, dokud se nevrátí letní deště.
HAMMOCK, BAYHEAD A PINEWOOD
Mařice pokrývá většinu Everglades, ale na místech, kde přírodní vápencové prohlubně zaplní
slín, začnou vyrůstat ostrůvky (zvané hammock), které svojí výškou sahají nad úroveň záplavových vod a poskytují dostatek živin pro řadu stromů i rostlin. Poblíž těchto hájků, často lemujících aligátoří tůně, často spatříte zelené listy řídkých vrb. Menší porosty vegetace, jež připomínají zelené kopečky, se nazývají bayhead. Pinewood je poměrně vzácným místem, kde
výška úrodného podloží sahá nad dva metry, respektive jde o sníženiny, ve kterých nejdéle
zůstává voda; zde rostou zakrslé cypřiše, jejichž koruny tvoří typickou „cypřišovou kopuli“.
NEBEZPEČÍ A OCHRANA
Národní park Everglades je stejně křehký, jako fascinující. Když Florida v průběhu dvacátého století zažívala největší vlnu nárůstu počtu obyvatel, došlo k následným škodám vyvolaným nekontrolovaným lovem, výstavbou silnic a vysoušením Everglades kvůli získání zemědělské půdy. To vše nakonec vedlo ke vzniku velkých ochranářských skupin. Roku
1947 byla část Everglades vyhlášena národním parkem, ovšem v důsledku neomezené komerční činnosti sousedních oblastí docházelo k narušování přírodního cyklu Everglades
i nadále. Dlužno říci, že v důsledku 1200 mil vodních kanálů odvádějících vodu z Everglades
do neustále rostoucích měst, otravám způsobeným zemědělskými chemikáliemi z farem
kolem jezera Okeechobee a dalekosáhlejším změnám způsobeným globálním oteplováním i invazí nepůvodních druhů hrozí i dnes, že se nejkrásnější přírodní kout Floridy promění v pustinu.
V roce 2000, ve snaze zvýšit průtok vod přes Everglades, schválil americký Kongres třicetiletý
plán v hodnotě 7,8 miliard $, v rámci něhož by mělo dojít k odstranění dlouhých mil náspů
a kanálů. Vláda chce navíc odklonit na 7 miliard litrů vody ztracených každý den (na úseku od
jezera Okeechobee k oceánu) a připravit je k pozdějšímu využití. Velký krok se podařilo učinit
v roce 2008, kdy vláda vykoupila plantáže cukrové třtiny na jihu Lake Okeechobee (za 1,34
miliard $), ačkoliv je otázkou, kolik ze získané půdy se navrátí do původního stavu. Vzhledem
ke složitosti celého projektu bude nějaký čas trvat, než se zjistí, zda veškeré snahy přinesou
kýžený výsledek.

City (viz str. 171), Everglades City (viz str. 167), Naples (viz
str. 253) a Homestead (viz str. 169).
KDY PARK NAVŠTÍVIT

Zima Park je přístupný po celý rok, ale nejoblíbenější
jsou zimní měsíce (prosinec–duben), kdy se v důsledku
mizející vody soustřeďují zvířata u aligátořích tůní, probíhají častější aktivity pod vedením správců parku, vlhkost
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poklesne a komáři jsou snesitelnější.
Léto V létě zaplavují travnatý porost odpolední bouřky, aktivity v parku jsou výrazně omezené a komáři k zoufání neodbytní.
Mezi sezónami Špatným nápadem není ani návštěva
parku mezi sezónami (duben–začátek května a polovina
října–listopad).

29.4.2014 10:14:00

ALIGÁTOR Z EVERGLADES

Zajímavosti
1 Anhinga Trail V sezóně bývá oblíbená

4 Ten Thousand Islands Poznejte vody

turistická trasa plná volavek a nespočtu
aligátorů. Viz str. 160

tohoto souostroví s porosty hustých
mangrovů, pelikány, delfíny a mořskými
želvami. Vyrazit můžete lodí nebo na kánoi.
Viz str. 167

2 Shark Valley Vyjeďte na kole nebo se
přidejte k zábavné – a naučné – cestě
v otevřeném autobusu s přívěsem do srdce
„Řeky trávy“, kde zcela jistě spatříte množství
volně žijících zvířat, včetně vyder a aligátorů.
Viz str. 162

5 Everglades City Vydejte se na výlet
v kajaku, zakousněte se do jemných krabích
klepítek nebo se jen nechte ovívat větrem
přicházejícím ze zálivu. Viz str. 167

3 Fakahatchee Strand Projděte okouzlující

6 Big Cypress Seminole Reservation

bažinou trpasličích cypřišů a majestátních
palem, kde žije vzácná puma floridská.
Viz str. 165

Poznejte kulturu Seminolů a projděte se po
fascinující trase skrze cypřišovou bažinu
v muzeu Ah-Tah-Thi-Ki. Viz str. 169

ZAJÍMAVOSTI JSOU UVEDENY NA MAPĚ STR. 159

cz 154-171_Florida_Chapter-3.indd 157

29.4.2014 10:13:58

262

ORLANDO A DISNEY WORLD

Orlando a Disney World

6

Orlando, před více než třiceti lety ještě tiché farmářské městečko, dnes
navštěvuje tolik lidí, jako žádné jiné místo ve státě. Dodnes se tu sice
nacházejí zřejmé pozůstatky staré Floridy, ale většina návštěvníků k nim ani
nepronikne, protože se drží řady motelů na US-192 na jih od Disneyova
světa, resp. na International Drive, tedy na bulváru plném hotelů, nákupních
středisek a řetězcových restaurací vzdáleném pět mil jihozápadně od centra
Orlanda. Důvodem je pochopitelně Walt Disney World, skupina prvotřídních
tematických parků lákající každoročně milióny lidí do areálu o rozloze
43 čtverečních mil kdysi fádní krajiny.
Samozřejmě je možné projet přes Orlando a celý Walt Disney World vynechat, ale jeho
dopadu stejně neuniknete – potřebám parku byly svým rozložením přizpůsobeny i silnice a kamkoliv se podíváte, spatříte billboardy s myšákem Mickeym a jeho kamarády.
Mezi přemírou jednodenních turistických cílů rozesetých po celé zeměkouli, které slibují takřka nekonečnou zábavu a únik od reality, však mohou konkurovat jedině Universal
Orlando a SeaWorld Orlando. Vliv těchto parků se již rozšířil i na jih od Orlanda, zejména
do zdánlivě dokonalého disneyovského městečka Celebration. Jakmile však proniknete
pět mil na sever od Orlanda, připomene se reálný svět, byť velice nenásilně, v podobě
tichého městečka Mount Dora z viktoriánské éry a skryté vesnice Cassadaga, takřka celé
obývané výhradně spiritualisty.
PŘÍJEZD A ODJEZD

ORLANDO A DISNEY WORLD

LETADLEM
ORLANDO INTERNATIONAL

Hlavní letiště Orlando International (tel. 407 825 2001,
www.orlandoairports.net), leží devět mil na jihovýchod od
centra Orlanda.
Autobusem do Orlanda Kyvadlové autobusy vás zavezou z letiště do kteréhokoliv hotelu či motelu v oblasti Orlanda. Jednotné jízdné z letiště do centra Orlanda činí
18 $; na International Drive 19 $; k Lake Buena Vista nebo
na US-192 počítejte s cenou 21 $. Jedním z největších
a nejspolehlivějších dopravců je Mears Transportation (tel.
407 423 5566, www.mearstransportation.com). Linky
společnosti Lynx Buses, které spojují Orlando a okolní oblasti, zajišťují i dopravu mezi letištěm a centrem Orlanda
(č. 11 nebo č. 51, oba asi 40 min), resp. International Drive
Pronájem vily str. 271
Cenově výhodné stravování str. 272
Orlandské restaurace s představením str. 273
Disney World – praktické informace str. 276
Wishes str. 279
Setkání s Disneyovými postavami str. 280
Živá představení v parku Hollywood Studios
str. 284
Živá představení v parku Disney‘s Animal Kingdom str. 285
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(č. 42; 1 h). Všechny autobusy odjíždějí z nástupiště na
prvním podlaží (Level 1, „A Side“ letištní haly), a to každých 30 min mezi 5.00 a 23.30 (č. 11), 5.30–22.30 (č. 51)
a 6–22.30 (č. 42).
Autobusem směr Disney World Kdo si za místo pobytu
zvolil Walt Disney World, může využít Disney’s Magical Express Transportation (tel. 407 939 6244) poskytující bezplatnou dopravu z letiště do vašeho hotelu a zpět, včetně
dopravy zavazadel na pokoj. Po příletu na letiště je třeba
navštívit Disney Welcome Center v prvním patře hlavního
terminálu (letištní strana „B“). Letiště a Disney World spojují také linky společnosti Lynx Buses (č. 111 z prvního podlaží strany „A“ letištní haly; asi 1 h 15 min).
Taxi Taxík do centra Orlanda, na International Drive nebo
Kouzelný výlet do zákulisí str. 288
Disneyovské zábavní plavby str. 289
Extra Magic Hours str. 290
Časové vstupenky v parku Universal Orlando
str. 293
Živá představení v parku Universal str. 294
Živá představení v parku Islands of Adventure
str. 296
Turistika, cyklistika a piknik str. 299
Winter Park a vyhlídková plavba str. 304
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k hotelům na US-192, stojí 40–70 $; Walt Disney World
přijde na 60–70 $.
ORLANDO SANFORD INTERNATIONAL

a využívají jej charterové lety ze Spojeného království, stejně jako společnost Allegiant Air (viz str. 21) zajišťující spojení z menších měst USA, jako jsou Bangor v Maine a South
Bend v Indianě.

Druhé letiště se nazývá Orlando Sanford International (tel.
407 585 4000, www.orlandosanfordairport.com). Je menší, nachází se dvacet mil severně od centra Orlanda

Hlavní silnice protínající Floridu tvoří v okolí Orlanda a světa
Walta Disneyho hustou síť křižovatek.
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HRAČKY Z WINTER PARKU

Zajímavosti
1 Noční život v centru Orlanda Zaskočte

z baru do vinárny a odtud třeba do klubu ve
městě, kde to po setmění pořádně žije.
Viz str. 274
2 Blizzard Beach Báječný a maximálně

okouzlující vodní park, který Disney vytvořil
proto, aby se lidé nemuseli trmácet po jiných
tematických parcích. Viz str. 286
3 Kouzelnický svět Harryho Pottera

Bezpochyby nejzajímavější z nových atrakcí
mezi tematickými parky; nová část Ostrova
dobrodružství, věnovaná Harrymu Potterovi,
je pro všechny mudly. Viz str. 295
4 Gatorland

Zažijte krmení aligátorů –
a zápas s nimi – v méně opěvovaném

tematickém parku mezi Orlandem
a Kissimmee. Viz str. 300
5 Winter Park Malé butiky, kouzelné kavárny

a vynikající muzeum určitě stojí za procházku
po Park Avenue v tzv. Zimním parku.
Viz str. 303
6 Cassadaga Spiritualistická vesnice, ukrytá
hluboko v lese, je na hony vzdálená
klasickému pozlátkovému světu Orlanda.
Viz str. 308
7 Blue Spring State Park Řeka sv. Jana (St
John’s River), která parkem protéká, je
vyhlášená možnostmi pozorování kapustňáků.
Viz str. 309

ZAJÍMAVOSTI JSOU VYZNAČENY NA MAPĚ STR. 264
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