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1) Översikt 
 
De brinnande solnedgångarna, den vackra naturen och de tillsynes oändliga hav i Florida Keys och Key West 
lockar lätt par som vill avlägga eller förnya sina äktenskapslöften – eller bara söker en ö att koppla av på efter 
vigseln. 
 
Populära platser för ceremonier och fester inkluderar parker, stränder, restauranger och tiki-barer. Flera 
övernattningsställen erbjuder dessutom romantiska paketlösningar. Du kan säga ”Ja” på segelfartyg, 
glasbottenbåtar och lyxiga yachter, eller ta båten till en avlägsen exotisk ö och gifta dig i ett privat hem eller 
ett lyxhotell. 
 
Bönehus över hela ögruppen välkomnar olika religioner och professionella bröllopsplanerare kan ordna allt 
från vigselförrättare till bröllopsmottagningens detaljer. 
 
Det finns också flera möjligheter att gifta sig i en miljö som är unik för Florida Keys och Key West. I Key Largo 
kan certifierade dykare avlägga äktenskapslöften vid korallreven eller vid bronsstatyn Christ of the Abyss. 
Jules Undersea Lodge, som ligger i en Key Largo lagun, erbjuder logi för en smekmånad under havsytan med 
utsikt över det marina livet. 
 
På Islamorada kan du gifta dig med en 125 000 år gammal fossil korallrev i bakgrunden i Windley Key Fossil 
Reef State Geologic Site, som en gång var ett stenbrott. Alternativt kan historiska Indian och Ligmumvitae 
Keys, som bara kan nås med båt, föra par tillbaka i tiden till ett Florida Keys för länge sedan.  
 
Efter bröllopet kan ivriga fiskare stanna kvar och fiska, medan djurälskare kan gifta sig i närvaro av lekfulla och 
snälla delfiner. Historiska Pigeon Key, som tidigare var bas för arbetarna och lokförarna på Henry Flager’s Key 
West utbyggnad av Florida East Coast Railway, kan också vara en lockande plats att gifta sig på. 
 
I Key West kan de som föredrar något verkligen extraordinärt utbyta äktenskapslöften i en paradvagn under 
östadens årliga parad Fantasy Fest. Brudpar kan gifta sig på land eller till havs eller bland moln av exotiska 
fjärilar i Key West Butterfly & Nature Conservatory. 



 
Audubon House & Tropical Gardens, där John James Audubon tecknade fåglar, är en av flera 
utomhusträdgårdar man kan gifta sig i. Trädgårdarna vid Ernest Hemingways före detta hus erbjuder 
litteraturentusiaster en plats att inleda ett nytt kapitel i sitt liv. 
 
Före detta president Harry S. Trumans Little White House är idealt för brudpar som önskar presidentens 
välsignelse, medan charmanta hem och bed&breakfasts från 1800-talet erbjuder viktoriansk elegans för de 
som gillar det. 
  
Dessutom kan fästningar, som West Martello Tower och Fort Zachary Tayler från inbördeskrigstiden, fungera 
som en imponerande historisk bakgrund. De som gillar maritim historia kan sätta kursen mot Key West 
Lighthouse Museum och gifta sig där. 
 
Två personer som är ivriga på att avlägga äktenskapslöften kommer i själva verket att finna möjligheter lika 
unika och oförglömliga som deras kärlek i Florida Keys och Key West. 
 
För mera information om bröllop på denna ökedja, gå till www.fla-keys.com/weddings  
 
Varför väljer så många par att gifta sig i Florida Keys? 
 
Ett av de bästa skälen är att Keys är väldigt lugnt och informellt – så mycket av den typiska stressen att 
planera bröllop förekommer helt enkelt inte. Keys har skickliga, avslappnade professionella bröllopsplanerar 
som erbjuder olika paket och kan göra brudens val enkla. 
 
Det finns en mängd aktiviteter som kan arrangeras för gästerna – allt från djuphavsfiske till 
seglingsexkursioner till skönhetstjänster – så bruden och brudgummen behöver inte ha fullt ansvar för att 
underhålla dem. 
 
Hela bröllopsällskapet anser ofta att ett besök till Keys är en glädjefull semester. Det blir därför ofta en unik 
bröllopsupplevele som hela sällskapet ser framemot, inte bara brudparet.  
 
En annan fördel är att, även om formella bröllop också ordnas i Keys, är många informella – vilket betyder att 
den typiska klichén med “smokings och icke-smickrande brudtärneklänningar” helt enkelt inte behöver 
förekomma. Shorts eller khakis för männen och vackra sommarklänningar för kvinnorna är populär 
bröllopsklädsel och gör upplevelsen mer bekväm (och billigare) för hela bröllopsällskapet. 
 
Restaurangerna i Keys varierar från gourmet till mer avslappnade restauranger vid vattnet. Flera har utsikt 
över hamnar, stränder eller härliga solnedgångsplatser och många är experter på att betjäna grupper. Mat för 
bröllopsmottagningen kan bestå av bl.a. lokal, färsk fisk och skaldjur, såsom räkor och stenkrabbor från Key 
West, friterade snäckor, skaldjurssoppa, key lime paj, rätter med influens från Karibien eller Cuba samt mer 
traditionella kök. Dessutom samarbetar caterings i Keys med bröllopslokaler, såsom Ernest Hemingway Home 
& Museum, för att erbjuda fullständig service på själva bröllopsplatsen. 
 
Det finns ett överflöde av vackra platser för meningsfulla fotografier: vid havsranden med Keys kända 
solnedgång i bakgrunden, vid en historisk fästning från inbördeskrigstiden, vid Southernmost Point som 
markerer den sydligaste punkten i kontinentala USA, på den lilla ön Pigeon Key under Old Seven Mile Bridge, 
på en privat kryssning ombord den restaurerade båten ”African Queen”, som använts i filmen med samma 
namn, vid rodret av ett historiskt segelfartyg och mycket mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


2) Goda skäl att gifta sig i Florida Keys  
 

 Bröllopsresan: Förutom glädjen av äktenskapet har du också glädjen av en suverän 
semesteranläggning. 

 Det finns ett urval olika temabröllop. 

 Kostnader: Även om det inte alltid är fallet, kan ett destinationsbröllop vara mer kostnadseffektivt. 

 Exotiska platser: Har du alltid drömt om ett bröllop vid stranden, men ingen strand finns där hemma.  

 Familj: Har du barn? Inkludera dina barn i en kombinerad familjesemester/bröllop. 

 Stress: Med dagens brådskande livstilar har många par inte tid att ta itu med kraven ett stort bröllop 
ställer. 

 Intimitet: En ceremoni på en avlägsen strand kan vara mer lockande än en stor tillställning. 

 Press från familjen: Istället för att planera ett bröllop bara för att tillmötesgå familjen, kan du gifta dig 
på ditt sätt i Keys. 

 Tidigare äktenskap: Du har redan gjort det traditionella. Denna gång handlar det bara om er två. 

 Förnyelse av äktenskapslöftena i en tropisk miljö. 

 Check-list för ett tropiskt bröllop i Keys. 

 Det finns flera spektakulära berättelser från par som gift sig på Keys. 

 Samkönat äktenskap är inte officiellt ännu, men förpliktelseceremonier är. 
 
3) Viktig fakta om äktenskapslicens i Florida 
 

 Det är MYCKET lätt att få en äktenskapslicens i Florida.  
 Ingen väntetid för personer som INTE är bosatta i Florida (Personer bosatta i Florida har en 3 dagars 

väntetid). 
 Avgiften är 93.50 USD. 
 Båda personerna måste vara 18 år eller äldre. 
 För att få en äktenskapslicens behöver du ett identitetsbevis försett med fotografi (pass/körkort).  

 
För ytterligare information vänligen kontakta länsstyrelsen i Monroe County: 305-292-3550 
 
4) Teman/Bröllopstyper  
 
Återupplev Bogarts och Hepburns kärlekshistoria och gift dig på ursprungliga African Queen  
Efter att ha genomgått en 45 000 punds renovering var den ikoniska, ursprungliga båten från John Hustons 
klassikerfilm ”The African Queen” från 1951, med Humphrey Bogart och Katharine Hepurn, redo att igen lyfta 
seglen på Florida Keys vatten år 2012. Besökare i Florida Keys kan nu njuta av en båtfärd på African Queen 
efter sitt bröllop i Key Largo eller hålla en liten, intim ceremoni ombord för fyra gäster 
www.africanqueenflkeys.com 
 
Undervattensbröllop  
Romantiska Florida Keys är ett semesterparadis som lockar till sig både landälskare och de som inte kan vänta 
på att hoppa i vattnet för att utforska undervattensmiljön. Det klara, varma vattnet i Keys lockar till och med 
dykfantaster som är redo att gifta sig på den enda levade korallreven i kontinentala USA, med exotiska sjödjur 
som vittnen. 
 
I världens mest populära dykningsdestination kan både brudparet och gästerna klä sig i finklänning, smoking 
och simdräkt för en unik maritim ceremoni. 
 
Självutnämnda “Fiskarnas präst”, Kapten Spencer Slate på Atlantis Dive Center, har i mer än 30 år genomfört 
hundratals undervattensbröllop i Key Largos vatten. Bland dem finns bröllopet som hamnade i Guiness 
Rekordbok som världens största undervattenbröllop – med 110 dykare, alla utklädda i halloween kostymer! 
På Atlantis kan par hyra en glasbottenbåt för så många som 25 dykare eller 40 snorklare/passagerare och ett 
undervattens HD-videopaket om den stora händelsen finns att köpa efteråt. För mera information, ring 800-
331-3483 eller gå till www.captainslate.com. 
 

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


En känd plats för undervattenbröllop i Upper Keys är den tre meter höga och 1800 kilo tunga bronsstatyen 
”Christ of the Abyss”, som ligger vid sidan av Key Largo’s John Pennekamp Coral Reef State Park i Florida Keys 
National Marine Sanctuary. Statyn är en av världens mest fotograferade undervattensplatser och dess 
välkomnande armar skapar en perfekt plats att säga “Ja” på. 
 
I Amy Slate’s Amoray Dive Resort, finns kärlek i namnet. Ortens namn är en blandning av ”amore”, kärlek på 
italienska, och ”a moray”, en ål, en av dykinstruktörens vänliga keldjur på reven som man ofta kan se på 
dykturer och bröllopsceremonier. De som har bröllop i tankarna kommer att märka att privata charterbåtar 
och catering är bland Amorays specialiteter.  För mer information, ring 800-4-AMORAY (426-6729) eller gå till 
www.amoray.com.  
 
Catering för par som är ivriga på att gifta sig på USA:s sydligaste punkt är en av Key Wests We’ve Got the Keys 
specialiteter. En vacker, grund rev skapar stämningen för bruden och brudgummen som skriver sina 
äktenskapslöften på tavlor, nicka sammanstämmande och avsluta med en kyss. Paret och gästerna – upp till 
12 dykare, inkluderat en vigselpräst, en fotograf och en videofotograf – fortsätter fira på ytan med de andra 
gästerna på en stor katamaran. Levande musik, en maritim key lime bröllopstårta och en bukett att kasta, 
gjord av snäckor och sjöstjärnor, är inkluderat i priset. För mer information, ring 305-295-9112 eller gå till 
www.wevegotthekeys.com. 
 
Ceremonier med havsdjur  
Djurälskare kan njuta av ett lekfullt firande tillsammans med snälla delfiner på Islamoradas Theater of the Sea, 
där bröllopsgästerna får uppleva en privat delfin- och sjölejonshow före ceremonin. En triumfvagn 
ackompanjerat av delfiner bär paren till altaret för att utbyta äktenskapslöften. Delfinerna kan också vara 
ringbärare. För att göra bruden och brudgummens första dans oförglömlig, kan instruktörerna på Theather of 
the Sea koreografera typiska delfinrörelser i takt med brudparets favoritkärlekslåt. Efter att äktenskapslöftena 
utbytts, kan gästerna fira i en frodig paradisö på Starlight Terrace. Terrassen är omringad av exotiska, 
orkidéfyllda tropiska trädgårdar, med en krokig stig kantad med facklor och naturliga saltvattensbassänger 
med revar, fiskar, havssköldpaddor och hajar. För mera information, gå till www.theaterofthesea.com eller 
ring 305-664-8189. 
 
Bröllop på vattnet  
Ivriga sportfiskare blir ofta kvar och kastar drag efter att officiellt fått varandra ”på korken”, det vill säga vigts 
av prästen Jill Atkinson på Mile Marker Party Rentals ombord en av flera charterbåtar hon samarbetar med. 
Med över 300 bröllop under bältet och en ”var som helst, när som helst” attityd, har Atkinson blivit en expert 
inom ceremonier utanför de ordinära. Hon har både fiskat med professionella sportfiskare och vigt par 
ombord en motorbåt under en Marathon Grand Prix- parad, på privata öar, på vattenskotrar och till och med 
efter ett impulsbeslut med mindre än en timmes varsel. Atkinson kommer speciellt ihåg ett bröllop ute på 
havet där vattnet verkade stå still när bruden och brudgummen sade ja till varandra i den orangea 
solnedgången och en flock vilda delfiner hoppade upp nära båten för att fira med dem efter ceremonin. Mile 
Marker Party Rentals kontor ligger i Marathon i Middle Keys. För mera information, ring 305-743-4466. 
 
Litterärt Hemingway bröllop   
Litteraturentusiaster kan säga “Ja” i Ernest Hemingways gamla hem. Hemingway, en av Amerikas mest 
inflytelserika 1900-talsförfattare, bodde i Key West på 1930-talet. Ernest Hemingway Home & Museum ligger 
på en 4000 m² stor tomt med tropiska trädgårdar, flockar med polydaktyla katter och ett fantastiskt hem som 
är det officiella, historiska landmärket. Specialtillställningar på Hemingway Home hålls utomhus och kan 
inkludera privatguidade turer i museet för gästerna. En Ernest Hemingway dubbelgångare kan också 
uppenbara sig. Evenemangsdirektör Dave Gonzales, vars familj har bott i grannhuset ända sedan Hemingway 
bodde där, kan fylla så gott som vilken önskan brudparet har. Tre webkameror kan filma bröllopet för gäster 
som inte kan delta i ceremonin.  För ytterligare information, gå till www.hemingwayhome.com eller kontakta 
Dave Gonzales 305-587-4282. 
 
 
 
 
 

http://www.amoray.com/weddings.html
http://www.amoray.com/
http://www.wevegotthekeys.com/key-west-wedding-locations.html
http://www.wevegotthekeys.com/
http://theaterofthesea.com/about.weddings.html
http://www.theaterofthesea.com/
http://www.hemingwayhome.com/


5) Hotell/Övernattningsställen (bröllopserbjudanden/ smekmånadspaket)   
 
En fullständig lista över hotellen som erbjuder bröllops- och smekmånadspaket finns på www.fla-
keys.com/weddings. Näst följer en lista över några av de mest lyxiga övernattningsställena i Florida Keys, en 
från varje region i ökedjan: 
 
KEY LARGO – Dove Creek Lodge - www.dovecreeklodge.com/weddings  
 
På Dove Creek Lodge kan brudparet gifta sig barfota på stranden vid Atlantiska oceanen eller i ett vackert 
lusthus vid havet med svajande palmträd i bakgrunden. 
 
ISLAMORADA - Cheeca Lodge: www.cheeca.com/weddings   
 
Cheeca Lodge är ett tropiskt paradis som erbjuder förstklassig service. Bröllopet kan hållas på stranden eller i 
en festsal och gästerna kan också njuta av en Tahiti-inspirerad spa ö  och terrass som är upplyst av stjärnorna.  
 
MARATHON - Hawks Cay Resort: www.hawkscay.com/weddings   
 
Hawks Cay är en undangömd semesteranläggning som erbjuder lyxiga rum och villan i en förtjusande miljö 
omringad av blågrönt vatten. Besökare kan njuta av bröllop med tropiskt tema i en semesteranläggning som 
erbjuder exklusiva matupplevelser och en mängd faciliteter för bröllopsmottagningen. År 2009 valdes Hawks 
Cay Resort till bästa spa hotell i USA. Bröllopsgästerna kommer inte att bli uttråkade på en plats som erbjuder 
aktiviteter som bl.a. delfinmöten, fiskeexkursioner, snorkling, barnklubbar med mera. 
 
LOWER KEYS - Little Palm Island: www.littlepalmisland.com  
 
Denna avlägsna, femstjärniga semesteranläggning ligger på en privat ö ungefär 5 km utanför Lower Florida 
Keys och kan endast nås med båt. Brudparet kan välja mellan förtjusande bröllopsställen, som omfattar allt 
från en Zen- trädgård till en vit sandstrand i solnedgången. Många nygifta par tillbringar också sin bröllopsresa 
här, i en av de många bungalowerna med halmtak.  
 
KEY WEST - Sunset Key Guest Cottages: www.westinsunsetkeycottages.com  
 
Sunset Key Guest Cottages ligger på en 11 hektars private ö, som kan hysa upp till 150 gäster i 40 vackert 
utrustade stugor. Besökare kan gifta sig i en genuint fridfull, avslappnad miljö. Brudparet kan utbyta 
äktenskapslöften på en privat strand, intill en pool, i trädgårdar eller i de privata stugornas innergård. Key 
West ligger på andra sidan kanalen och bröllopsgästerna kan därmed uppleva det bästa av båda världarna.  
 
Key West Trädgårdsklubb 
Föreställ dig ett perfekt bröllop i ett härligt lusthus med fantastisk havsutsikt. Föreställ dig nu att du är 
omringad av en frodig tropisk trädgård inbäddad i en historisk omgivning med en fästning från 
inbördeskrigstiden. På Key West Garden Club vid West Martello Tower kan brudparet ha sina drömmars 
bröllop vid havet i Key West. http://www.keywestgardenclub.com 
 
6) Bröllopsresor i Florida Keys: Lyxigt, Tropisk, Unikt  
 
Det sägs att när besökarna får sanden i Florida Keys i skorna, är det början på en livslång kärleksrelation med 
de pittoreska öarna. Finns det ett bättre sätt att inleda en sådan kärleksrelation än en smekmånad? 
 
Öarna i Keys ligger utanför Floridas sydligaste udd och förenas med 42 broar längs Overseas Highway. Med det 
stilla vattnet i Florida Bay och Mexikanska golfen i väst och Atlantiska oceanen som dansar i den blågröna 
östliga horisonten, finner du många unika och spännande alternativ för bröllopsresan utöver hela Keys. 
  
En av Keys mest ovanliga destinationer för bröllopsresan är under havsytan i Jules Undersea Lodge, världens 
enda undervattenshotell, som ligger 9 meter under havsytan vid Emerald Lagoon vid Key Largo Undersea Park. 

http://www.fla-keys.com/weddings
http://www.fla-keys.com/weddings
http://www.dovecreeklodge.com/weddings
http://www.cheeca.com/weddings
http://www.hawkscay.com/weddings
http://www.littlepalmisland.com/
http://www.westinsunsetkeycottages.com/
http://www.keywestgardenclub.com/


Key Largo kallas välförtjänt för Nordamerikas sportdykningshuvudstad – och hotellet, som fått namnet efter 
Jules Verne, erbjuder övernattning för bröllopsresan med bl.a. gourmeträtter som en ”havskock” förberett.   
  
Gästerna måste antingen vara certifierade dykare eller ta en introduktionskurs i dykning på Lodgen innan de 
dyker ner till sina rum. Väl framme finner de sköna, luftkonditionerade rum – plus oändliga möjligheter att 
dyka och vetskapen att det här garanterat är världens mest ovanliga ställe att spendera sin smekmånad på. 
 
Vissa älskande kanske föredrar att spendera sin smekmånad på istället för under vattnet, hursomhelst, vackra 
Florida Keys erbjuder flera alternativ. Vad kunde vara mera romantiskt än att hissa seglen på en historisk 
skonare eller en lyxig yacht? Med både bemannade och icke-bemannade charters tillhands kan 
smekmånadsresenärerna segla till en magnifik Keys solnedgång på det mest romantiska vis. 
  
En av de mest eleganta smekmånadsdestinationerna i USA – en exklusiv privat ö för älskande – ligger ca 5 km 
utanför Lower Keys. Little Palm Island, som endast kan nås med båt, är en oas med bungalows med halmtak, 
viskande palmer och avskilda sandstränder.  
 
Presidenterna Harry Truman och Franklin Roosevelt har bott här och ön var bakgrunden i filmen “PT 109”, 
som handlade om John F. Kennedys äventyr i södra Stilla havet under andra världskriget. 
 
Idag har alla bungalows fläktar, sängar med myggnät och en skön men ändå lyxig inredning. Gästerna kan 
också njuta av bekvämligheter såsom terapeutisk kroppsmassage och gourmeträtter som den prisbelönta 
kocken på Little Palms tillagat. 
 
Över hela Keys finns mysiga bed&breakfasts som är ideala för smekmånadsresenärer. I Lower Keys omringar 
frodig vegetation och orörd naturlig skönhet hus vid vattnet, som är byggda med tanke på att du skal kunna 
slappna av i lugn och ro. Hängmattor för två finns upphängda längs havsranden och den lugna omgivningen 
lockar sjöfåglar och djurliv.  
 
I Key West finns bed&breakfasts i blomprydda stugor och hundraår gamla viktorianska hus dekorerade med 
träornament. De är en praktisk bas för att utforska öns lockande butiker, gallerier, museer, historiska hem och 
färglada kulturella attraktioner.  
  
Dessa gästhus är härligt bevarade, renoverade och drivna av välkomnande gästgivare och erbjuder vardaglig 
elegans i en mysig miljö. Rum, sviter och lyxiga stugor har pastellfärger, antikviteter och lätta rottingmöbler; 
balkongdörrarna står öppna i brisen. Bekvämligheterna inkluderar avskilda bubbelpoler, soldäck i europeisk 
stil och breda verandan med utsikt över den tropiska naturen. 
 
Lika lockande är de många lyxiga, fullservice semesteranläggningarna i Keys. De flesta har utsikt över det klara 
vattnet i Atlantiska oceanen eller Mexikanska golfen. Fläktar, tropiska växter, förtjusande rum och sviter ger 
en känsla av fullständig avslappning och de vita sandstränderna vid Golfen eller Atlanten lockar soldyrkare. 
 
Mer aktiva gäster kan delta i olika vattensportsaktiviteter – bland annat djuphavsfiskeexkursioner och 
ekoturer till de mest avlägsna, orörda avkrok i Keys. Och eftersom flera av dessa semesteranläggningar har 
gourmetrestauranger och en eller fler barer, kan par njuta av romantiska middagar med levande ljus och 
drinkar under stjärnhimmeln utan att någonsin lämna fastigheten. 
 
Oavsett vilket ställe du väljer att fira din smekmånad på, har alla som mål att överträffa brudparets 
förväntningar.  
  
 
För mera information och bilder, vänligen kontakta Ulla Helander hos Florida Keys & Key West Nordic Press 

Office på ulla.helander@miltton.fi 
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