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1) Oversikt 
 
De nydelige solnedgangene, den vakre naturen og det tilsynelatende endeløse havet i Florida Keys og Key 
West er svært forlokkende for par som skal avlegge ekteskapsløfter eller fornye dem – eller bare ønsker å 
koble av på en øy etter en forpliktelsesseremoni.  
 
Populære steder for seremonier og feiringer inkluderer parker, strender, restauranter og tikibarer. Mange 
overnattingssteder tilbyr dessuten romantiske pakkeløsninger. Du kan si «Ja» på seilskuter, seilbåter, 
glassbunnsbåter og luksuriøse yachter, eller du kan ta båten til en avsidesliggende eksotisk øy og gifte deg på 
privat eiendom eller et luksushotell.   
 
Gudshus over hele øykjeden ønsker en rekke trosretninger velkommen, og profesjonelle planleggere kan 
ordne med alt fra vigselsperson til detaljer rundt selve bryllupsfeiringen.  
 
Du har også muligheten for å gifte deg på flere unike steder i Florida Keys og Key West. I Key Largo kan 
personer med dykkesertifikat avlegge ekteskapsløfter ved siden av et korallrev eller ved bronsestatuen Christ 
of the Abyss. Jules’ Undersea Lodge, som ligger på en lagune i Key Largo, tilbyr bryllupsreiseovernatting med 
undervannsutsikt.  
 
På Islamorada kan du gifte deg med et 125 000 år gammelt fossilt korallrev som bakgrunn i Windley Key Fossil 
Reef Geological State Park, som tidligere var et steinbrudd. Alternativt kan du gå tilbake til fordums tid og ha 
seremonien på Indian Key eller Lignumvitae Key, som kun kan nås med båt.   
 
Lidenskapelige sportsfiskere har tidligere kastet ut snøret etter at de offisielt har fått hverandre «på kroken», 
mens dyreelskere kan gifte seg i nærvær av lekne og godlynte tumlerdelfiner. Historiske Pigeon Key, som 
tidligere var en base for arbeidere og lokomotivførere på Henry Flaglers Key West-forlengelse av Florida East 
Coast Railway, kan også være et attraktivt sted å gifte seg. 
 



I Key West kan de med en forkjærlighet for det virkelig ekstraordinære utveksle ekteskapsløfter i en 
paradevogn under øybyens årlige Fantasy Fest-parade. Brudepar kan la seg vie seg til lands eller vanns eller 
blant svermer av eksotiske sommerfugler på Key West Butterfly & Nature Conservatory.  
 
Audubon House & Tropical Gardens, der naturlisten John James Audubon tegnet fugler, er ett av flere 
utendørs hageområder hvor man kan gifte seg. For litteraturelskere er hagen på den tidligere residensen til 
Ernest Hemingway et flott sted å begynne et nytt kapittel i livet på.  
 
Den tidligere amerikanske presidenten Harry S. Trumans Little White House er ideelt for de som ønsker 
presidentens velsignelse, mens sjarmerende hus og bed-and-breakfast-steder fra 1800-tallet tilbyr viktoriansk 
eleganse for de som liker det.  
 
I tillegg kan festningsverk som borgerkrigstårnet West Martello Tower og Fort Zachary Taylor fungere som en 
imponerende historisk bakgrunn. De som liker sjøkrigshistorie kan selvsagt sette kursen mot kystmuseet Key 
West Lighthouse Museum og gifte seg der.  
 
To mennesker som ivrer etter å utveksle ekteskapsløfter vil faktisk finne en rekke steder som er like unike og 
minneverdige som kjærligheten dem imellom i Florida Keys og Key West. 
 
For mer informasjon om bryllup på denne øykjeden, gå til www.fla-keys.com/weddings  
 
Hvorfor velger så mange par å gifte seg i Florida Keys?  
 
En av de beste grunnene er at Keys er et svært bedagelig og uformelt sted – faktisk forsvinner mye av stresset 
rundt den typiske bryllupsplanleggingen her. I Keys finner du dyktige, avslappede profesjonelle 
bryllupsplanleggere som tilbyr ulike pakker og som kan gjøre brudens valg enkle.   
 

Du finner også en rekke aktiviteter for gjestene her – alt fra havfiske til seilturer til salongtjenester – slik at 
bruden og brudgommen ikke har det fulle ansvaret for å underholde dem.   
 

Et besøk til Keys regnes vanligvis som en lystig ferietur for hele bryllupsfølget. Dermed blir opplevelsen unik 
og noe hele gruppen, og ikke bare brudeparet, ser frem til. 
 

En annen fordel er at selv om formelle bryllup gjennomføres i Keys, er mange av bryllupene uformelle. Dette 
betyr at den typiske dressen og de lite flatterende brudekjolene simpelthen ikke er nødvendig. Vanlig shorts 
eller khakishorts for menn og pene sommerkjoler for kvinner er populære bryllupsantrekk som gjør hele 
opplevelsen for gjestene mer komfortabel (og rimeligere).  
 

Restaurantene varierer fra elegante restauranter til uformelle restauranter ved vannet. Mange av dem gir 
utsikt over marinaen, stranden eller flotte solnedganger, og de fleste kan innkvartere grupper. Maten til 
bryllupsfeiringen kan bestå av bl.a. lokal sjømat som reker og krabbeklør fra Key West, fritert konkylie, 
skalldyrsuppe, key lime-pai, retter med karibiske eller kubanske innslag og mer tradisjonell mat. I tillegg 
jobber selskapsarrangørene i Keys med bryllupslokaler som Ernest Hemingway Home & Museum, som tilbyr 
alle tjenestene du trenger på stedet.  
 

Det finnes mer enn nok av vakre steder å ta bilder på: ved vannkanten med en av de berømte solnedgangene 
i bakgrunnen, på en historisk festning fra borgerkrigstiden, på det sørligste punktet i det kontinentale USA, på 
den lille øya Pigeon Key under Old Seven Mile Bridge, på et privat cruise om bord på den restaurerte båten 
African Queen (som ble brukt i filmen med samme navn), ved roret på en historisk seilskute og mange andre 
steder.    
 
 
 
 
 
 
 

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


2) Gode grunner til å gifte seg i Florida Keys 
 

 Bryllupsreisen: Ikke bare kan du glede deg over selve bryllupet, men du kan også kose deg på et flott 
feriested. 

 Mulighet for en rekke ulike temabryllup.  

 Kostnad: Selv om det ikke alltid er tilfellet, kan destinasjonsbryllup være rimeligere enn vanlige 
bryllup. 

 Eksotiske steder: Du har alltid drømt om et strandbryllup, men det finnes ingen strender der du bor.  

 Familieaffære: Har du barn? Inkluder barna dine i en kombinert familieferie/bryllup. 

 Stress: Med dagens travle livsstiler, har mange par ikke tid til å ta seg av alt det et stort bryllup 
omfatter. 

 Intimitet: En seremoni på en avsidesliggende strand kan være mer intimt enn et stort bryllup. 

 Press fra familien: I stedet for å planlegge et bryllup bare for å tilfredsstille familien, kan du gifte deg 
på din måte i Keys. 

 Tidligere ekteskap: Du har allerede hatt et tradisjonelt bryllup. Denne gangen handler det bare om 
dere to. 

 Fornyelse av ekteskapsløftene i tropiske omgivelser. 

 Sjekkliste for et tropisk bryllup i Keys.  

 Det finnes mange spektakulære historier fra par som har giftet seg i Keys.  

 Likekjønnede ekteskap er ikke offisielle ennå, men det er forpliktelsesseremonier.   
 
 
3) Viktige fakta om ekteskapslisens i Florida Keys  
 

 Å skaffe seg en ekteskapslisens i Florida er vanligvis SVÆRT enkelt. 
 Det finnes ingen ventetid for personer som ikke bor i Florida (beboere i Florida må vente tre døgn). 
 Gebyret er på 93,50 USD.  
 Begge personene må være 18 år eller eldre. 
 Du trenger legitimasjon med bilde (pass/førerkort) for å få en ekteskapslisens.  

 
For mer informasjon, ring fylkesadministrasjonen i Monroe County: +1 305-292-3550 
 
 
4) Tema/typer bryllup 
 

Gjenopplev Humphrey Bogart og Katharine Hepburns kjærlighetshistorie og gift deg på den originale 
African Queen 
Etter en restaurering til en verdi av 45 000 USD, satte den ikoniske originale båten fra John Hustons klassiske 
film «Afrikadronningen» (1951), med Humphrey Bogart og Katharine Hepburn i hovedrollene, igjen seil fra 
Florida Keys i 2012. Besøkende til Florida Keys kan nå ta en båttur på African Queen etter bryllupet i Key 
Largo, eller holde en liten, intim seremoni for fire personer om bord. www.africanqueenflkeys.com 
 
Undervannsbryllup  
Det romantiske Florida Keys er et ferieparadis som appellerer til både landkrabber og de som knapt klarer å 
vente på å hoppe i vannet for å utforske livet under havoverflaten. Det klare, varme vannet i Keys tiltrekker 
dykkeentusiaster som er klare for å gifte seg på det eneste levende korallrevet i det kontinentale USA, med 
eksotiske sjødyr som vitner. 
 
På verdens mest populære dykkereisemål kan både brudeparet og gjestene kle seg i kjole, dress og badedrakt 
for en unik maritim seremoni.   
 
Den selverklærte «fiskepresten», kaptein Spencer Slate fra Atlantis Dive Center, har i over 30 år gjennomført 
hundrevis av undervannsbryllup utenfor Key Largo. Ett av dem havnet i Guiness rekordbok som verdens 
største undervannsseremoni – med 110 dykkere utkledt i Halloween-kostymer! På Atlantis kan par leie en 
glassbunnsbåt med plass til opptil 25 dykkere eller opptil 40 snorklere/passasjerer, og en HD-videopakke fra 

http://www.gettingmarriedinkeywest.com/destinationweddings.html
http://www.captainslate.com/weddings.html


den store begivenheten er tilgjengelig for kjøp etterpå. For informasjon, ring +1 800-331-3483 eller gå til 
www.captainslate.com.  
 
Et berømt sted for undervannsbryllup i Upper Keys er den tre meter høye og 1800 kilo tunge bronsestatuen 
Christ of the Abyss, som ligger ved siden av Key Largos John Pennekamp Coral Reef State Park i Florida Keys 
National Marine Sanctuary. Statuen er en av de mest fotograferte undervannsstedene i verden, og de åpne 
armene er et perfekt sted å si «Ja» på. 
 
På Amy Slate’s Amoray Dive Resort ligger kjærligheten i navnet. Navnet på dette ferieanlegget er en blanding 
av «amore», det italienske ordet for kjærlighet, og en «moray», et av dykkeinstruktørenes vennlige 
revkjæledyr som ofte kan ses under dykk eller bryllupsseremonier. De med giftermål i tankene vil oppdage at 
private charterbåter og selskap med servering av mat og drikke er blant ferieanleggets spesialiteter.  For 
informasjon, ring +1 800-4-AMORAY (426-6729) eller gå til www.amoray.com.  
 
Å tilfredsstille par som ivrer etter å gifte seg på det sørligste punktet i USA er en av spesialitetene til Key 
Wests We’ve Got the Keys. På et nydelig grunt rev «utveksler» bruden og brudgommen ekteskapsløfter på 
tavler, nikker bekreftende og avslutter seremonien med et kyss. Brudeparet og gjestene – opptil 12 dykkere, 
deriblant en vigselsperson, en fotograf og en videograf – fortsetter feiringen på overflaten sammen med 
andre gjester om bord på en stor katamaran. Levende musikk, en key lime-bryllupskake med nautisk tema og 
en bukett av skjell og sjøstjerner er inkludert i prisen. For informasjon, ring +1 305-295-9112 eller gå til 
www.wevegotthekeys.com.  
 
Seremonier med sjødyr 
Dyreelskere kan ha en leken feiring sammen med godlynte tumlerdelfiner på Islamoradas Theater of the Sea, 
der bryllupsgjestene kan få oppleve et privat delfin- og sjøløveshow før selve seremonien. En vannvogn 
ledsaget av delfiner kan ta brudeparet til alteret for å utveksle ekteskapsløfter, og delfinene kan også være 
ringbærere. For å gjøre bruden og brudgommens første dans ekstra minneverdig, kan instruktører fra Theater 
of the Sea koreografere spesielle delfinbevegelser etter brudeparets favorittsang. Etter utvekslingen av 
ekteskapsløfter kan gjestene feire i et frodig øyparadis på Starlight Terrace. Terrassen er omgitt av eksotiske 
og orkidéfylte tropiske hageområder, og har en buktende sti omkranset av brennende fakler og naturlige 
saltvannsbassenger med ulike typer fisk, havskilpadder og haier.  
 
For mer informasjon, gå til www.theaterofthesea.com eller ring +1 305-664-8189. 
 
Bryllup på vannet 
Lidenskapelige sportsfiskere har tidligere kastet ut snøret etter at de offisielt har fått hverandre «på kroken», 
dvs. at de har blitt gift av presten Jill Atkinson fra Mile Marker Party Rentals om bord på en av de mange 
charterbåtene hun samarbeider med. Med over 300 bryllup under beltet og en «hvor som helst, når som 
helst»-holdning, har Atkinson blitt en ekspert på seremonier som avholdes utenfor allfarvei. I tillegg til å fiske 
med lidenskapelige sportsfiskere, har hun giftet par om bord i en motorbåt under en parade i forbindelse med 
Marathon Grand Prix, på private øyer, på vannscootere og til og med på et øyeblikks varsel. Atkinson husker 
særlig et bryllup til sjøs der vannet virket å stå stille idet bruden og brudgommen sa ja til hverandre med en 
oransje solnedgang i bakgrunnen og en flokk med ville delfiner som dukket opp i nærheten av båten for å 
feire med dem etter seremonien. Kontoret til Mile Marker Party Rentals ligger i Marathon i Middle Keys. For 
mer informasjon, ring +1 305-743-4466. 
 
Et literært Hemingway-bryllup  
Litteraturelskere kan si «Ja» i det tidligere hjemmet til Ernest Hemingway, en av Amerikas mest 
innflytelsesrike 1900-tallsforfattere, som bodde i Key West på 1930-tallet. Ernest Hemingway Home & 
Museum ligger på en 4000 kvm stor eiendom omgitt av tropiske hageområder, katter og et fantastisk hus 
som er et offisielt historisk landemerke. Spesielle arrangementer på Hemingway Home avholdes utendørs, og 
kan inkludere private guidede turer gjennom museet for gjestene. En Ernest Hemingway-dobbeltgjenger kan 
også leies inn. Arrangementsansvarlig Dave Gonzales, hvis familie har bodd ved siden av hjemmet siden 
Hemingway bodde der, kan oppfylle omtrent et hvilket som helst ønske fra brudeparet. Tre webkameraer kan 
filme bryllupet for gjester som ikke kan være til stede under seremonien. For mer informasjon, gå til 
www.hemingwayhome.com eller kontakt Dave Gonzales på +1 305-587-4282. 
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5) Hoteller/overnattingssteder (som tilbyr bryllups-/bryllupsreisepakker) 
 
Du finner en komplett liste over hoteller som tilbyr bryllups- og bryllupsreisepakker på www.fla-
keys.com/weddings. Følgende er en liste over noen av de mest luksuriøse overnattingsstedene i Florida Keys 
(ett fra hver region i øykjeden): 
 
KEY LARGO – Dove Creek Lodge - www.dovecreeklodge.com/weddings  
 
På Dove Creek Lodge kan brudeparet gifte seg barfot på stranden med Atlanterhavet i bakgrunnen eller i et 
vakkert lysthus ved havet med svaiende palmer som bakgrunn.  
 
ISLAMORADA - Cheeca Lodge: www.cheeca.com/weddings   
 
Cheeca Lodge er et tropisk paradis som tilbyr førsteklasses service. Bryllupet kan avholdes på stranden eller i 
en ballsal, og gjestene kan også feire på en Tahiti-inspirert spaøy og -terrasse opplyst av stjerner.  
 

MARATHON - Hawks Cay Resort: www.hawkscay.com/weddings   
 
Hawks Cay ligger avsidesliggende og nydelig til, og tilbyr luksuriøse rom og villaer omgitt av blågrønt vann. 
Besøkende kan overvære et bryllup med tropisk tema på et ferieanlegg som tilbyr eksklusive matopplevelser 
og en rekke fasiliteter for bryllupsfeiring. I 2009 ble Hawks Cay Resort kåret til det beste spahotellet i USA. 
Bryllupsgjestene vil garantert ikke kjede seg på ferieanlegget, som tilbyr aktiviteter som bl.a. delfinmøter, 
fisketurer, snorkling, barneklubber og mer.  
 
LOWER KEYS - Little Palm Island: www.littlepalmisland.com  
 
Dette avsidesliggende femstjerners ferieanlegget ligger på en privat øy, ca. 5 km utenfor Lower Florida Keys. 
Du kan kun ta deg hit med båt. Brudeparet kan velge mellom fortryllende bryllupssteder som en zen-hage og 
en hvit sandstrand ved solnedgang. Mange nygifte par tilbringer også bryllupsreisen her, i en av de mange 
bungalowene med stråtak.  
 
KEY WEST - Sunset Key Guest Cottages: www.westinsunsetkeycottages.com  
 
Sunset Key Guest Cottages ligger på en 11 hektar stor privat øy, og har plass til opptil 150 gjester i 40 vakkert 
innredede hytter. Besøkende kan gifte seg i fredelige og avslappende omgivelser. Dere kan utveksle 
ekteskapsløfter på en privat strand, ved bassenget, i hagen eller på uteplassen tilhørende av de private 
hyttene. Key West ligger på den andre siden av kanalen, og bryllupsgjestene kan dermed få oppleve det beste 
fra begge verdener her.  
 
Key West Garden Club  
Se for deg et perfekt bryllup i et vakkert lysthus med fantastisk havutsikt. Tenk deg nå at du er omgitt av 
en frodig tropisk hage lunt bortgjemt på den historiske eiendommen til en festning fra borgerkrigstiden. På 
Key West Garden Club ved West Martello Tower kan brudeparet ha det bryllupet ved havet i Key West som 
de alltid har drømt om. http://www.keywestgardenclub.com 
 
 
6) Bryllupsreiser i Florida Keys: luksuriøse, tropiske, unike  
 
Det sies at når besøkende til Florida Keys får sand i skoene, er det begynnelsen på et livslangt 
kjærlighetsforhold til de vakre øyene. Og hva er vel mer passende enn å innlede et slikt forhold på 
bryllupsreisen din?  
  
Øyene i Keys ligger utenfor den sørlige spissen av Florida, og er forbundet av 42 bruer langs Overseas Highway. 
Med det stille vannet i Florida Bay og Mexicogolfen i vest og Atlanterhavet dansende i den blågrønne østlige 
horisonten, finner du mange unike og spennende bryllupsreisesteder over hele Keys.   
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Et av de mest uvanlige stedene for en bryllupsreise til Keys er under havet i Jules' Undersea Lodge, verdens 
eneste undervannshotell, som ligger fem favner under havoverflaten i Emerald Lagoon i Key Largo Undersea 
Park. Key Largo kalles med rette sportsdykkingshovedstaden i Nord-Amerika – og Jules' Undersea Lodge, som er 
oppkalt etter forfatteren Jules Verne, tilbyr bryllupsreiseovernatting med bl.a. gourmetmat tilberedt av en 
«sjøkokk». 
  
Gjestene må enten være sertifiserte dykkere eller ta et introduksjonskurs i dykking på Lodge før de kan dykke 
ned til rommene sine. Rommene er komfortable, og har klimaanlegg – i tillegg til ubegrenset med 
dykkemuligheter og vissheten om at dette garantert er det mest uvanlige stedet for en bryllupsreise i verden.    
  
Men noen par foretrekker kanskje å nyte bryllupsreisen på i stedet for under vannet, og i vakre Florida Keys 
har du rekke muligheter til nettopp det. Hva er vel mer romantisk enn å sette seil om bord i en historisk 
skonnert eller luksuriøs yacht? Bryllupsreisende kan velge mellom charterbåter både med og uten mannskap, 
og seile inn i den vakre solnedgangen på velkjent romantisk vis.  
  
Omtrent 5 km fra land i Lower Keys finner du et av de mest elegante bryllupsreisestedene i USA – en eksklusiv 
privat kjærlighetsøy. Little Palm Island kan kun nås med ferge, og er en oase med bungalower med stråtak, 
hviskende palmer og bortgjemte sandstrender.  
 
Presidentene Harry Truman og Franklin Roosevelt har bodd her, og øya var bakgrunnen for filmen «PT 109», 
som handlet om John F. Kennedys eventyr i Sørstillehavet under andre verdenskrig.  
 
I dag har alle bungalowene vifte, senger med myggnetting og en komfortabel men likevel luksuriøs innredning. 
Gjestene kan også unne seg en terapeutisk kroppsmassasje og spise gourmetmat tilberedt av den prisbelønte 
kokken på Little Palm.   
 
Over hele Keys finner du også sjarmerende bed-and-breakfast-steder som er ideelle for en bryllupsreise. I Lower 
Keys omgir frodig vegetasjon og uberørt naturlig skjønnhet hus ved vannet, som er bygget med tanke på at du 
skal kunne slappe av i fred og ro. Hengekøyer for to strekker seg langs vannkanten, og de fredelige omgivelsene 
tiltrekker sjøfugler og dyreliv.   
 
I Key West ligger bed-and-breakfast-stedene i blomsterdekte hytter og eldgamle viktorianske hus.  De er en 
praktisk base for turer til øyas innbydende butikker, gallerier, museer, historiske hjem og fargerike kulturelle 
attraksjoner.  
  
Disse restaurerte gjestgiveriene er drevet av vennlige gjestgivere, og tilbyr uformell eleganse i koselige 
omgivelser. Rommene, suitene og luksushyttene har pastellfarger, antikviteter, lyse rottingmøbler og 
balkong. Blant bekvemmelighetene finner du bortgjemte boblebad, solterrasser i europeisk stil og brede 
verandaer med utsikt over den tropiske naturen.  
 
Like fristende er de mange luksuriøse fullservice-ferieanleggene i Keys. De fleste av dem gir utsikt over det 
klare vannet i Atlanterhavet eller Mexicogolfen. Vifter, tropiske planter og flotte rom og suiter gir en følelse 
av total avslapping, og de hvite sandstrandene er perfekte for de som liker å sole seg.  
 
Hvis du er av den aktive typen, kan du delta i ulike vannsportaktiviteter, deriblant havfiske og økoturer til de 
avsidesliggende, uberørte utkantstrøkene i Keys. Mange av disse ferieanleggene har gourmetrestauranter og 
en eller flere barer, slik at par kan nyte en romantisk middag med stearinlys og cocktailer under stjernene 
uten å en gang måtte forlate eiendommen. 
 
Uansett hvilket sted du velger å dra på bryllupsreise til, har alle som mål å overgå brudeparets forventninger.   
 
 
For mer informasjon og flere bilder, kontakt Ulla Helander hos Florida Keys & Key West Nordic Press Office 
på ulla.helander@miltton.fi.  
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