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Fem anledningar till varför man ska besöka Florida Keys 

Florida Keys, det subtropiska pärlbandet av öar som börjar strax söder om Miami, är känt för sin 
avslappanade stil och unika atmosfär. Highway 1 lämnar fastlandet och går över till Overseas 
Highway när man tar sig igenom huvuddistrikten Key Largo, Islamorada, Marathon, Lower Keys och 
till sist Key West. Varje distrikt utmärker sig på sitt sätt och har sin egna specialitet. Här är fem 
anledningar till varför man vill besöka Florida Keys.  
 
1. Det natursköna landskapet och den bildvänliga arkitekturen 
Turkost vatten och en tropisk temperatur året om gör Florida Keys till en naturskön plats. Key West 
på USA’s sydligaste spets, ligger närmare Kuba än Miami. Resultatet blir en härlig mix av Florida och 
Karibien, så kallat ”Floribbean”. Här kan man cykla genom gamla stan medan man passerar 
pastellfärgade hus bakom vita staket, verandor utrustade med gungstolar och iste, rosa taxis och 
regnbågsfärgade övergångsställen.  
 
2. För att fira… allt! 
Lokalbefolkningen i Florida Keys hittar alltid en anledning till att fira, och gärna i udda stil. Knappt en 
helg passerar i Florida Keys och Key West utan att ett spektakulärt event eller en sprudlande festival 
äger rum. Key West Pride och Womenfest är två festivaler som anordnas med glädje och stolthet, 
medans det vildaste partyt utan tvekan är Key Wests årliga maskeradfestival, Fantasy Fest.  
 
3. Det finns något för varje smaklök 
Ökedjan har ett överflöd av lokalfångad färsk fisk och skaldjur samt många minnesvärda 
matupplevelser att bjuda på. På de över 500 restaurangerna längs öarna finns det något för varje 
smaklök. Dessutom finns historiska och lokala öl-upplevelser att hämta på nya mikrobryggerier.  
 
4. Annorlunda dykupplevelser dygnet runt  
Vattensportsentusiaster besöker årligen Florida Keys för att fiska, dyka eller snorkla i USA:s enda 
levande korallrev och för att njuta av det kristallklara vattnet. När solen går ner kan dykentusiaster 
pumpa upp adrenalinet genom en dyktur under havsytan och uppleva förvandlingen i djur- och 
växtriket vid övergången från skymning till mörker. Och under högtiderna händer det nästan alltid 
något under havsytan, som i påsk, då man kan delta i en äggjakt på havets botten. 
 
5. För att smaka världens bästa Key Lime Pie 
Ingen besöker Florida Keys utan att smaka Key Lime Pie. Denna syrliga dessert görs med Floridas 
kulinariska och inhemska ikon Key Lime. Key Lime är en saftig gul limefrukt som har smaksatt Florida 
Keys maträtter sedan slutet på 1800-talet. Key lime-paj har sitt ursprung i Key West och är idag 
betecknad som Floridas officiella paj av delstatsparlamentet.  

--- 
 
För mer information om Florida Keys & Key West, besök www.fla-keys.com  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Elin Norlin, presskontakt Florida Keys/Key West  
Telefon: 070-279 86 40 / E-post: elin@comvision.se 

http://www.fla-keys.com/
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