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kaart

Stacey Mitchell, Director of Marketing

Florida Keys & Key West
De Florida Keys ont-

breken maar zelden 
in de reisplannen van 

reizigers die hun vakantie 
doorbrengen in Florida. De 
unieke natuur, de mooie 

stranden, het heerlijke weer en de relaxte sfeer zorgen 
ervoor dat je er het liefst lang wil blijven. Stacey Mitchell, 
Director of Sales, vertelt over de mogelijkheden.

Ervaringen op het water
“Op de Florida Keys draait het allemaal om water. Je kunt 

tal van ervaringen opdoen in, op of onder het water. 

Bovendien is er op de Keys voor iedereen wel een ‘eerste 

keer ervaring’ te beleven. Vaar op open zee en zie hoe wilde 

dolfijnen naast je boot spelen, snorkel tussen zeeschildpadden 

en bekijk de onvergetelijke zonsondergang. Nip van een 

cocktail terwijl je voeten in de Atlantische Oceaan bungelen 

of huur een ‘back country’-gids die je meeneemt door 

mangrovetunnels en je eilandjes laat ontdekken die het thuis 

zijn van grote witte reigers, reuzenmanta’s en het Key-hert.”

‘Come as you are’
“Geniet tijdens je verblijf op de Keys vooral van het 

moment. Wil je zwemmen bij volle maan, een biertje drinken 

als ontbijt of alleen een T-shirt, zwembroek en slippers 

dragen, dan is dat prima. Zelfs in onze chiquere restaurants 

bestaat geen dresscode. Op de Florida Keys geldt: ‘come as 

you are’. Op de Keys vind je aardig wat plaatsen waar je 

geen auto nodig hebt. In Key West bijvoorbeeld laat je de 

auto bij het hotel staan en wandel je door het centrum of 

fiets je door de hele ‘eilandstad’. Voor echte sportievelingen 

is het zelfs mogelijk om van Miami naar Key West te fietsen, 

waarbij je onderweg over de 42 bruggen rijdt.”

Meer dan Key West
“Neem de tijd om alle Keys te ontdekken. Rijd vanuit 

Miami niet meteen door naar Key West, maar boek een 

overnachting op de Upper Keys. Maak van Key Largo je 

uitvalsbasis om de Everglades te ontdekken en ga snorkelen 

bij het John Pennekamp State Park. Veel hotels liggen aan 

het water en bieden faciliteiten voor tal van watersporten en 

ecotours.” 

“Maar ook de andere Keys hebben veel te bieden. Bezoek 

bijvoorbeeld het Turtle Hospital in Marathon of een van de 

dolfijncentra. Ga naar Robbie’s Marina op Islamorada en 

laat tarpons uit je hand eten. Een andere aanrader is een 

bezoek aan de stranden in de State Parks. Voor een klein 

bedrag kun je naar unieke plekken, waar je prima kunt 

picknicken en snorkelen. Probeer zeker ook een paar van de 

kleine restaurantjes uit; het eten is altijd vers en de vis 

lokaal gevangen. Ga tevens eens kajakken of paddleboarden 

na zonsondergang. Extra boeiend, want veel zeedieren 

worden pas actief wanneer de zon onder gaat, net zoals 

sommige van onze locals trouwens.”
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rijd vanuit Miami zuidwaarts en kom terecht in een heel ander 
amerika. hier liggen de Florida Keys als een sierlijke parel-
ketting in de turquoise wateren van de atlantische oceaan 

en de golf van Mexico. een laidback sfeer met een caribisch tintje, 
witte stranden, kleurrijke koraalriffen, gezellige barretjes, altijd 
mooi weer... wat wil je nog meer? 

De eilanden die behoren tot de Florida Keys worden met elkaar verbonden 

door de panoramische Overseas Highway. De rit over de 42 bruggen 

met aan weerskanten het helderblauwe water maakt je lange vliegreis 

naar Florida al meer dan goed. Het is een van ’s werelds mooiste routes 

en de enige All-American Road (meest bijzondere wegen van de VS) 

van de Sunshine State.

Ligging
De Keys bestaan uit honderden grotere en kleine eilanden en liggen ten 

zuiden van Miami, bij het zuidelijkste puntje van Florida. In een uurtje 

rijd je van Miami International Airport naar Key Largo, het noordelijkste 

eiland van de Keys, en via de meer dan tweehonderd kilometer lange 

Overseas Highway kom je achtereenvolgens in Islamorada, Marathon, 

Big Pine & the Lower Keys en Key West. 

Key West is het zuidelijkste puntje van de VS (260 kilometer van 

Miami) en ligt op slechts 150 kilometer van Cuba.

Altijd zonnig
Een vakantie op de Florida Keys is het hele jaar door prima mogelijk. 

Op de Keys heerst een subtropisch klimaat en het is er vrijwel altijd 

zonnig, warm en aangenaam weer. Er staat constant een verkoelende 

zeebries. De gemiddelde dagtemperatuur ligt boven de 25 graden Celsius. 

Van juni tot en met oktober valt de meeste neerslag. In deze periode 

komen korte buien voor, maar breekt de zon vaak weer snel door.

Actief en relaxen
Het enige levende koraalrif van Noord-Amerika, de graslanden van de 

Everglades, mangroves en tropische bomen, parelwitte stranden, wilde 

dolfijnen, zeeschildpadden, kleurrijke vissen en prachtige watervogels… 

Op en rond de Florida Keys vind je een paradijselijke natuur en dankzij 

het enorme aanbod aan activiteiten is er altijd wel een leuke manier te 

bedenken om op verkenningstocht te gaan. Ontdek de natuur vanuit 

een kano, tijdens het paddleboarden, vanaf je fiets, onderwater of 

vanuit de lucht. 

Helemaal niets doen en genieten op een wit zandstrand, daar is natuurlijk 

ook niks mis mee! Gelukkig zijn ook de bewoners van de Keys heel 

relaxed. In de gemoedelijke plaatsjes maak je keuze uit tal van 

accommodaties, bars en restaurants en kun je ook nog de nodige kunst 

en cultuur opsnuiven. De Keys vormen niet voor niets al sinds jaar en 

dag een inspiratiebron voor schilders, schrijvers en kunstenaars. 

Ontdek de paradijselijke Keys

introductie
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Key Largo is het noordelijkste en langste eiland van de 
Florida Keys en wordt ook wel de ‘duikhoofdstad van de 
wereld’ genoemd. hier zit je ook goed om te kiteboarden, 

vissen of te varen en vergeet niet de ‘back country’ te ontdekken. 

Key Largo ligt ingeklemd tussen het Everglades National Park en een 

levend barrièrerif. Het eiland vormt een uitstekende uitvalsbasis voor 

een bezoek aan de Everglades. Accommodaties liggen veelal aan het 

water en bieden boot- en kanotochten aan naar dit unieke natuurgebied 

vol watervogels en alligators.

John Pennekamp Coral Reef State Park
Het JP Coral Reef State Park is Amerika’s oudste onderwaternatuur-

reservaat. Het maakt deel uit van Florida’s Marine National Sanctuary, 

een enorm gebied aan beide zijden van de Keys - vol koraalriffen, 

zeegrasvelden en mangrovebos - in de wateren van Florida Bay, de 

Golf van Mexico en de Atlantische Oceaan. Dankzij de 600 vissoorten 

en 55 koraalsoorten worden de levende riffen van Key Largo gerekend 

tot de fascinerendste duiklocaties ter wereld. Bekend is ook het 

Christusbeeld dat hier op de zeebodem staat. Niet alleen ervaren duikers 

en snorkelaars kunnen hier hun hart ophalen, het ondiepe rif maakt het 

ook tot de ideale plek voor kinderen en volwassenen die hun duikbrevet 

willen halen. Naast diverse snorkel- en duikexcursies kun je ook meegaan 

met een glass-bottomboot. Ga kajakken of huur een boot om zelf de 

heldere wateren te bevaren. 

Bezoekers kunnen tevens een wandeling maken door de tropische 

bossen, picknicken op het strand of een frisse duik nemen. Het bezoekers-

centrum van het State Park heeft een zoutwater-aquarium en een theater 

waar films uitleg bieden. Mile Marker (MM) 102.5 Oceanside.

Spiegel Grove
Voor de kust van Key Largo liggen diverse scheepswrakken, waaronder 

het Amerikaanse marineschip Spiegel Grove. Dit is een van de grootste 

schepen die ooit tot zinken is gebracht om er een kunstmatig rif van te 

maken. De Spiegel Grove ligt op bijna 40 meter diepte, aan het begin 

van de 160 kilometer lange ‘shipwreck trail’, waarlangs tal van oorlogs-

schepen op de zeebodem liggen.

Backcountry
De ‘backwaters’ van Key Largo zijn uniek omdat het zoete water van 

de Everglades zich hier vermengt met het zoute water van Florida Bay. 

regio

Key Largo

De flora en fauna kun je het beste ontdekken tijdens een boottocht en 

voor de sportievelingen zijn er kajak- en paddleboardtochten. Echte 

avonturiers kiezen voor een meerdaagse kanotocht met de Backcountry 

Cowboys, waarbij je slaapt in tenten op verlaten strandjes en op palen 

boven het water. 

Leuk voor jong en oud is een tocht met de Sailor’s Choice Party Boat, 

waarbij viservaring niet noodzakelijk is. Laat je vangst daarna 

bereiden in een restaurant. De backcountry is dankzij het ondiepe 

water ook perfect geschikt voor beginnende kiteboarders. 

Gevorderden boeken een backcountrysafari om meer van de omgeving 

te zien en over zeegrasvelden te scheren. Ook voor een rustig dagje 

vissen zit je goed in de backwaters. Houd je van meer spektakel, ga 

dan diepzeevissen. 

Vogels en zeedieren 
Op de Keys stelt men alles in het werk om de flora en fauna te beschermen. 

Bezoek op Key Largo het Florida Keys Wild Bird Rehabilitation 

Center, een opvangplek voor gewonde en zieke vogels (met onder 

andere haviken, visarenden, lepelaars en reigers). Het Marine Mammal 

Conservancy heeft samen met diverse hotels op Key Largo vrijwilligers-

projecten waarbij dolfijnen en walvissen worden verzorgd.

Caribbean Club
De Keys vormen al decennialang een inspiratiebron voor kunstenaars 

en filmmakers. De bekendste film die zich er afspeelde, is ongetwijfeld 

‘Key Largo’ uit 1947, met in de hoofdrol Humphrey Bogart en 

Lauren Bacall. Het eiland dankt zelfs haar naam aan deze film! Key 

Largo werd deels opgenomen bij de Caribbean Club en hier waan je 

je terug in de tijd van de zwart-witfilm. Drink er tijdens zonsondergang 

een cocktail of koud biertje. Bij de Club vertrekken ook sunsetcruises 

(vrijdag en zaterdag) met een ‘paddlewheel’-rivierboot. 

MM 104 Bayside.

The African Queen
Nog meer ‘witte doek’-ervaringen? Stap dan aan boord van ‘The African 

Queen’. Deze oude stoomboot speelde een rol in de gelijknamige film uit 

1951, met in de hoofdrol wederom Bogart en Katharine Hepburn, en 

maakt nog steeds tochtjes door de kanalen. MM 100 Oceanside.

Edifício Niemeyer

Pennekamp State Park
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De ‘village of Islands’ is gelegen tussen de everglades, de 
koraalriffen van het Florida Keys national Marine Sanctuary 
en het diepblauwe water van de Straat van Florida. 

Islamorada bestaat uit de zes grote eilanden: Plantation Key, 
windley Key, upper Matecumbe, Lower Matecumbe, Lignumvitae, 
Indian Key en een aantal kleinere eilandjes. 

Het is een waar paradijs voor sportvissers maar je kunt er ook tarpons 

uit de hand voeren, vissen op marlijnen, picknicken op mooie strandjes, 

snorkelen, duiken, paddleboarden, kiteboarden, kajakken, of lokale kunst 

bewonderen. De mogelijkheden op Islamorada zijn zeer divers.

Vissen
Islamorada wordt ook wel de ‘fishing capital of the world’ genoemd. 

Vele visrecords werden hier gevestigd en tal van beroemdheden hebben 

hier hun hengel al eens uitgeworpen. Islamorada is uniek voor sportvissers 

omdat je hier twee visgebieden in één hebt. Zo kun je ‘s morgens 

proberen een enorme marlijn aan de haak te slaan in de diepe wateren 

van de Atlantische Oceaan en ’s middags jacht maken op snoek, tarpon 

en rode poon in het enkeldiepe water van de Florida Bay. Dankzij de 

golfstromen zwemmen er in bepaalde seizoenen ook vissen zoals tonijn 

en mahi-mahi (goudmakreel). Er zijn tal van bekwame kapiteins die je 

meenemen op zee, maar ook vanaf de kant vissen is mogelijk. Voor wie 

een bijzonder visavontuur wil meemaken, is Islamorada een ideaal 

startpunt. Aan het eind van een dagje vissen kun je je vangst meenemen 

naar een van de restaurants, waar ze de vis op perfecte wijze voor je 

bereiden.

Theater of the Sea
Het Theater of the Sea is met name voor gezinnen met kinderen aan te 

raden. In dit park krijg je een rondleiding langs een tentoonstelling 

over het onderwaterleven van de Keys en maak je een tocht met een 

‘bodemloze’ boot. Je hebt tevens toegang tot het mooie strand van de 

lagune, waar je heerlijk kunt zonnebaden en zwemmen. Er is ook een 

grillrestaurant en een souvenirwinkel. 

MM 84.5 Oceanside.

Tarpons voeren
Op diverse plekken kun je tarpons voeren. Aanrader hiervoor is Robbie’s 

Marina, waar je een emmer visjes kunt kopen. De ‘silver kings’ houden 

Islamorada

regio

zich op bij de dokken en springen geregeld hoog op uit het water om uit 

je hand te snoepen, dit onder toeziend oog van pelikanen die hopen hier 

een visje mee te pikken. Vanuit Robbie’s Marina worden ook kajak- en 

paddleboardtochten aangeboden. MM 77.5 Bayside.

History of Diving Museum
Vanuit Islamorada worden vele snorkel- en duikexcursies aangeboden 

naar het Florida Keys National Marine Sanctuary en voor de kust liggen 

ook scheepswrakken, zoals de 27 meter lange Eagle. Wil je weten hoe 

er eeuwen geleden werd gedoken en hoe een duikerspak er in die tijd 

uitzag? Ga dan naar het History of Diving Museum. MM 83 Bayside.

Windley Key
Koralen en fossielen bekijken zonder nat te worden kan in het Windley 

Key Fossil Reef Geological State Park. Hier zie je ook de oude steengroeve 

die werd uitgegraven door de spoorwegarbeiders van Henry Flagler, ten 

tijde van de aanleg van de Overseas Railroad.

Indian Key
Indian Key ligt in de Atlantische Oceaan en is alleen per boot of kajak 

te bereiken (twintig minuten peddelen). Treed hier in de voetsporen van 

de indianen en speur naar herinneringen uit het verleden. Je hoort de 

verhalen uit de tijd dat Indian Key diende als opslagplek voor waardevolle 

spullen van schepen die stuk liepen op de koralen voor de kust. Destijds 

werd hier volop handel gedreven. Je kunt op het eiland wandelen, maar 

ook vogelspotten, snorkelen, duiken of relaxen op het strand.

Stranden en parken
Islamorada heeft diverse mooie stranden. Bij Anne’s Beach is een 

wandelpad uitgezet en het strandje leent zich perfect voor een picknick. 

Founder’s Park is een prima alternatief, deze ondiepe lagune is een 

ideale plek om met kleine kinderen in het water te vertoeven. Long Key 

State Park is heerlijk om te relaxen of te wandelen in de tropische natuur.

 

Morada Way Arts en Cultural District 
De natuur van de Keys heeft een inspirerende werking op tal van kunstenaars 

en op Islamorada kun je veel kunst bekijken. Het is de moeite waard om 

een aantal galeries in het kunstdistrict te bezoeken, zoals de Redbone 

Gallery. Bijzonder is het Art Walk festival, elke derde donderdag van de 

maand, waarbij kunstenaars demonstraties geven. 

Cheeca’s Pier

regio

Anne’s Beach
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Marathon ligt in het hart van de Keys en staat bekend om 
de legendarische Seven Mile Bridge. het is een zestien 
kilometer lang eilandstadje en bestaat uit onder andere 

Boot Key, Knights Key, vaca Key, Deer Key, Long Point Key, grassy 
Key en Duck Key.

Je treft er nog het nostalgische sfeertje van de oude Keys en in gezellige 

restaurants aan het water worden heerlijke gerechten geserveerd. 

Marathon kent een rijke zeevaardershistorie en in Boot Key Harbor zie 

je nog vele oude vissersbootjes. Er is ook een vliegveld waar helikopters 

en kleine vliegtuigen kunnen landen en een 18-holes-golfbaan. 

De mooie omgeving leent zich voor activiteiten als duiken, snorkelen, 

kite- en paddleboarden, hiken of vissen. Marathon is zeker voor 

gezinnen met kinderen een aanrader.

Seven Mile Bridge 
De Seven Mile Bridge behoort tot de indrukwekkendste delen van de 

Overseas Highway en is een van de langste bruggen ter wereld. Parallel 

aan deze brug ligt de Old Seven Mile Bridge, gebouwd in het begin van 

de 20e eeuw als onderdeel van de voormalige Overseas Railway, het 

meesterwerk van Henry Flagler. 

Vier jaar lang werd er dag en nacht gewerkt om de bouw te voltooien 

en het eiland dankt er zelfs zijn naam aan toen een van de arbeiders zei: 

“This is getting to be a real marathon”. Een groot deel van de Overseas 

Railway werd in 1935 door een orkaan verwoest, maar de oude brug is 

nog grotendeels intact. De brug vanuit de lucht bekijken? Stap dan aan 

boord van een vintage dubbeldekker uit de Tweede Wereldoorlog van 

Overseas Aero Tours. Tijdens een vlucht zie je meestal ook haaien, 

roggen en dolfijnen.

Marathon

regio

Turtle Hospital
Het Turtle Hospital in Marathon is het enige erkende zeeschildpadden-

ziekenhuis ter wereld. Zieke, verdwaalde of gewonde schildpadden 

worden hier verzorgd en indien mogelijk weer vrijgelaten. Je kunt 

een educatieve rondleiding volgen en aan het eind van de tour mag 

je de zeeschildpadden voeren.  

MM 48.5 Bayside.

Sombrero Beach
Sombrero Beach is een keurig onderhouden strand met diverse 

wandelpaden en picknickplekken, en je kunt er rustig zwemmen. 

Op een paar kilometer uit de kust ligt Sombrero Reef, dat onderdeel 

is van het beschermde levende koraalrif van de Keys.

Crane Point
Nog een geweldige plek is het Crane Point Museum, Nature Center & 

Historic Site. In deze oase van tropische bomen en natuurpaden met 

educatieve displays kun je onder andere naar het Marathon Wild Bird 

Center en het Museum of Natural History, waar je meer leert over 

zeeschildpadden en de levenswijze van indianen. Er is ook een kinderbad 

en een houten piratenschip om in te spelen. 

MM 50.5 Bayside.

Island Fish Company
Gelukkig schijnt op de Keys altijd de zon, want de zonsondergang 

is er betoverend. Bij de Island Fish Company kun je zowel van een 

de zonsondergang genieten, als van heerlijke verse vis.

regio

Sombrero Beach
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op Big Pine & the Lower Keys, ook wel natural Keys genoemd, 
is het vooral genieten van de natuur, rust en relaxte sfeer. 
Dit deel van de eilandenketting staat bekend om haar witte 

stranden, mangrovebossen én het zeldzame Key-hertje. 

De eilandengroep begint bij de Seven Mile Bridge bij Little Duck 

Key en loopt tot Stock Island in het westen. Er liggen twee nationale 

wildlifereservaten, een nationaal onderwaterreservaat en een state park, 

omgeven door tropische flora en fauna. Het omvangrijke gebied leent 

zich voor tal van activiteiten zoals snorkelen, duiken, vissen, kajakken, 

paddleboarden, kiteboarden, wandelen en fietsen.

Bahia Honda State Park
Het Bahia Honda State Park beschikt over prachtige stranden die regelmatig 

in de prijzen vallen bij verkiezingen voor ‘beste stranden’. Je vindt er 

een deel van de Old Bahia Honda Bridge, ooit onderdeel van de Overseas 

Railway. 

Op de brug heb je een mooi uitzicht over het eiland en wanneer het water 

helder is, zie je vissen, roggen en zeeschildpadden. Tegenwoordig is de 

oude brug autovrij en kun je er op fietsen, wandelen en vissen. Het Bahia-

park is een populaire plek om te picknicken, te relaxen aan het strand 

en te genieten van romantische zonsondergangen. Je kunt er ook 

uitstekend kajakken, paddleboarden, snorkelen en duiken. Aanrader 

is een tour te boeken naar de prachtige koraalriffen van de Looe Key 

National Marine Sanctuary. Er zijn tevens tal van kampeerplekken en 

recreatiegebieden in het State Park te vinden. 

MM 37 Oceanside.

Great White Heron National Refuge
Het Great White Heron National Refuge is een ander bijzonder natuur-

gebied. Dit reservaat, dat zich uitstrekt over meerdere eilanden en 

wateren, is het thuis van de grote zilverreiger. 

Deze prachtige witte vogel is de grootste wadvogel van Noord-Amerika en 

wordt alleen waargenomen op de Keys en in het zuidelijkste deel van 

Florida. Diverse organisaties bieden kajak-, kano- en boottochten over 

de ondiepe wateren aan.

Key Deer Refuge 
Het National Key Deer Refuge is een uitgestrekt gebied vol naaldbossen, 

tropische hardhoutbomen, mangroves en moerassen. Je vindt er meer 

Big Pine & the Lower Keys

regio

dan twintig zeldzame plant- en diersoorten, waarvan vijf soorten alleen 

hier voorkomen. Het bekendst zijn de kleine Key-hertjes, waarnaar het 

natuurgebied is vernoemd. Bij de stichting van het National Key Deer 

Refuge waren er slechts 27 van deze hertjes over, inmiddels is de 

populatie uitgegroeid tot zo’n 800. De hertjes zijn het beste te observeren 

rond zonsopkomst en zonsondergang. Uitvalsbasis is het bezoekerscentrum 

en er zijn diverse observatieplatforms en wandel- en fietsroutes.

Blue Hole
Nabij het bezoekerscentrum van het National Key Deer Refuge ligt 

de Blue Hole, een voormalige mijn waar steen werd gewonnen voor de 

aanleg van de Overseas Railway. Tegenwoordig is de mijn gevuld met 

water en kun je er alligators en tal van watervogels spotten. De Blue Hole 

ligt aan de Key Deer Boulevard.

Scheepswrakken
Voor de kust van Big Pine & the Lower Keys liggen diverse bijzondere 

scheepswrakken. Het bekendst is de Adolphus Busch Sr., een bijna 65 

meter lang vrachtschip, zo’n 11 kilometer ten zuidwesten van Big Pine 

Key. Sinds 1998 ligt dit schip op de zeebodem en dient het als kunstmatig 

rif. Andere wrakken zijn Papa Joe en Flagler’s Barge.

Perky’s Bat Tower
Op Sugarloaf Key kun je bekijken hoe begin vorige eeuw de eerste 

pogingen werden gedaan om de muggenpopulatie op de Keys onder 

controle te krijgen. Richter Perky, een hoteleigenaar op de Lower Keys 

die de muggen vervelend vond voor zijn gasten, liet in 1929 een houten 

toren voor vleermuizen bouwen. 

Het plan dat er vleermuizen zouden komen, die vervolgens alle muggen 

op zouden eten, mislukte. Toch is Perky’s Bat Tower opgenomen in het 

National Register of Historic Places. 

Kleine eilandjes
Ook de kleinere eilandjes van de Lower Keys zijn de moeite waard, 

zoals Summerland Key, Big Torch, Little Torch Key, Cudjoe Key en Big 

Coppitt Key. Deze keys zijn ook eenvoudig bereikbaar vanaf Key West. 

Aanrader is een trip naar de onbewoonde Saddlebunch Keys, met vele 

strandjes, lagunes en mangroves (onvergetelijk bij zonsondergang). 

Vlakbij de Seven Mile Bridge liggen Duck Key en Ohio Key waar je een 

stop kunt maken voor een picknick. Bezoek ook No Name Key en ga er 

naar de No Name Pub voor een koel drankje en lekkere pizza. Na een 

dagje op het water is de Looe Key Tiki Bar leuk.

Bahia Honda State Park 

regio

Key-hertje

Old Bahia Honda Bridge
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Key west is met haar kleurrijke huizen, vele bars, restaurants, 
galeries en stranden het drukste eiland van de Keys. er  
 heerst een heerlijke laidback sfeer met gezellige barretjes en 

de ‘eilandstad’ is tevens een zeer ‘arty’ plek waar vele kunstenaars 
en schrijvers wonen; in de gallery on greene is bijvoorbeeld werk te 
zien van tientallen kunstenaars uit de wijde omtrek.

Key West is rijk aan prachtige lanen vol palmbomen, tropische 

bloemen en kleurrijke Victoriaanse huizen. Je treft er de 19e-eeuwse 

charme van de oude Keys, maar toch heb je er ook alle faciliteiten die je 

je kunt bedenken. Key West verklaarde zich begin jaren 80 ‘onafhankelijk’ 

en sindsdien zie je de ludieke term Conch Republic nog overal in het 

straatbeeld terug.

Per treintje of fiets
In het centrum van Key West vind je invloeden terug uit onder andere 

Cuba (onder andere sigarenwinkeltjes) en de Bahama’s (historisch 

Bahama Village). Met de Old Town Trolley kun je in korte tijd veel van 

de hoogtepunten zien. Het treintje heeft twaalf haltes en de conduc-

teurs vertellen ieder hun eigen anekdotes (tot en met twaalf jaar gratis).

Een alternatief is de Conch Tour Train. Dankzij de compactheid van 

het eiland is Key West ook prima per fiets te ontdekken. Met Lloyd’s 

Tropical Bike Tours maak je kennis met verborgen tropische tuinen en 

parken, ruik je exotische bloesems en proef je van lokale vruchten. 

Laat je je liever fietsen, neem dan een pedi cab ride (fietstaxi).

Southernmost
Key West ligt dichter bij Cuba (150 kilometer) dan bij Miami (230 

kilometer) en het Southernmost Point, een kleurrijke stenen boei, 

vormt waarschijnlijk het populairste decor voor een foto. 

Ook het Southernmost House is te bewonderen. Dit fraaie huis uit 1896 

(Duval Street) is tegenwoordig een hotel.

Hemingway Home
Schrijver Ernest Hemingway is ongetwijfeld de bekendste voormalige 

inwoner van Key West. Zijn huis en schrijfstudio zijn te bezoeken aan 

Whitehead Street 907. Het museum geeft een blik in het leven van 

Hemingway en de Amerikaanse literaire geschiedenis.

Musea en vuurtoren
Naast het Hemingway Home is er nog een keur aan musea te vinden. 

Aanraders zijn onder andere het Truman Little White House (het 

voormalige buitenverblijf van de ex-president), het Mel Fisher 

Maritime Museum en het Custom House Museum. Beklim ook het 

Key West Lighthouse, een vuurtoren uit de 19e eeuw en tevens 

museum.

Key West

regio

Mallory Square
Mallory Square is de place to be om de zonsondergang te vieren. 

Straatartiesten brengen op dit plein dagelijks het nachtleven op gang. 

Nip van een cocktail, geniet van de zonsondergang en duik daarna de 

aangrenzende straatjes in. Duval Street is de uitgaansstraat en tijdens 

een Duval Crawl (kroegentocht) maak je onder het genot van een frozen 

margarita, goed glas wijn of vers getapt biertje kennis met de leukste 

cafés. Ook de keuze aan restaurants is groot. Proef zeevruchten bij de 

Conch Republic Seafood Company, probeer Cubaans bij El Meson de 

Pepe, eet tussen de kippen bij Blue Heaven of geniet van een dessert bij 

Better Than Sex (restaurant met alleen nagerechten). Verlaat de Keys 

ook niet zonder een punt Key lime pie te proeven, het beroemde 

limoenkwarktaartje.

Stranden
Key West is omgeven door mooie stranden, zoals Higgs Beach, 

Smather’s Beach, South Beach en het strand bij het 19e-eeuwse Fort 

Zachary Taylor. Voor de kust liggen nog tal van fraaie eilandjes met 

witte zandstranden.

Dry Tortugas National Park
Dry Tortugas National Park ligt zo’n honderd kilometer ten westen van 

Key West en bestaat uit diverse paradijselijke eilanden, koralen en 

zandbanken. Je kunt er alleen per boot of watervliegtuig heen. Ferry’s 

vertrekken om 8.00 uur en zijn rond 17.00 uur weer terug in de haven 

van Key West. Hoogtepunt is het indrukwekkende Fort Jefferson, uit de 

tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog. Hier kun je snorkelen of 

zonnen op een van de mooiste stranden van de Keys.

Peddelen in The Lakes
Wie wat dichterbij wil blijven, vaart per catamaran naar The Lakes, de 

ondiepe wateren met onbewoonde eilandjes in de achtertuin van Key West. 

Spring hier in een kajak en peddel over koralen en tussen de mangroves. 

Ook kite- en paddleboarden is uitstekend mogelijk. Tegenwoordig kun 

je op Key West zelfs ná zonsondergang paddleboarden of kanoën, 

waarbij je (dankzij ledlampen aan de onderzijde) andere dieren ziet dan 

overdag. Nightpaddleboarding is mogelijk bij Ibis Bay Paddle Sports.

Dolfijnsafari’s, duikexcursies en sunsetcruises
Rondom Key West leven honderden wilde dolfijnen. Ga mee met een 

dolfijnsafari (vanuit de haven) en bekijk de dieren in hun natuurlijke 

omgeving. Voor duikers liggen er niet alleen fraaie koralen klaar, maar ook 

scheepswrakken, zoals de 160 meter lange Vandenberg (Amerikaans 

oorlogsschip). In romantische sferen? Boek dan een sunsetcruise.

Higgs Beach

Fort Jefferson
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Feest vieren en genieten van het leven… dat kunnen ze als 
geen ander op de Florida Keys. een vakantie wordt extra 
bijzonder wanneer je tijdens een van de vele festivals of 

feestdagen op de eilanden verblijft. hier volgt een selectie.

Conch Republic Independence Days (april)
Key West verklaarde zich op 23 april 1982 onafhankelijk van de VS 

nadat de bevolking reizend richting het vasteland werd onderworpen 

aan strenge politiecontroles. Hoewel de proclamatie van de ‘Conch 

Republic’ enigszins ludiek was, zat er een serieuze ondertoon in. 

Tegenstand bieden aan een ‘government gone mad with power’ en 

juist humor, warmte en respect brengen, was de boodschap. Op de 

Keys heerst nog altijd de onafhankelijke spirit, en om dit optimaal te 

ervaren ga je eind april tijdens de Conch Republic Independence 

Days naar de Keys. Een week lang zijn er straatmarkten, optochten 

en travestieshows (Key West staat bekend om haar ‘drag queen 

shows’). 

Full moon party (maandelijks)
Bij Morada Bay Beach Café op Islamorada is er elke maand een ‘full 

moon party’. Tijdens deze grote strandfeesten zijn er vreugdevuren, 

optredens van Braziliaanse capoeiradansers, kun je de Bahamaanse 

Junkanoo Parade bekijken en is er een soort circus op het strand met 

steltlopers, vuurspuwers en acrobaten.

Hemingway Days Festival (juli)
Hemingway is een van de bekendste voormalige inwoners van Key 

West. De schrijver wordt ieder jaar in de derde week van juli geëerd 

tijdens het Hemingway Days Festival. Er wordt een vistoernooi gehouden, 

een schrijfwedstrijd en er zijn straatmarkten. Een van de hoogtepunten 

is de look-a-likewedstrijd bij Sloppy Joe’s Bar in Duval Street, de plek 

waar Hemingway graag een cocktail dronk.

 

Keys Birding & Wildlife Festival (september)
Dit jaarlijkse evenement vindt in september plaats in het Curry 

Hammock State Park op Marathon. Tijdens excursies kun je de unieke 

vogelsoorten van de Keys spotten en ook voor kinderen zijn er speciale 

activiteiten.

Kijk voor meer festivals op www.fla-keys.com/calendarofevents

festivals

Vier feest

Hemingway Days

Conch Republic Independence Days
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In deze exclusive heb je uitgebreid kennis gemaakt met de 
diverse mogelijkheden op de Florida Keys. hieronder nog eens 
tien activiteiten die je volgens ons gedaan moet hebben.

1. Ga snorkelen of duiken bij het John Pennekamp Coral Reef State 

Park (Key Largo), een van de fascinerendste duiklocaties ter wereld.

2. Ga paddleboarden of kajakken in de ‘backcountry’ van de Keys, 

tegenwoordig ook mogelijk ná zonsondergang (dankzij ledlampjes).

3. Werp een hengel uit bij Islamorada, de ‘fishing capital of the 

world’, en laat je vangst grillen in een van de gezellige restaurants 

aan de waterkant.

4. Ga vanuit de haven van Key West wilde dolfijnen spotten. Er 

leven honderden van deze vriendelijke dieren rondom de Keys.

5. Maak een boottocht naar het paradijselijke Dry Tortugas National 

Park, met het bekende Fort Jefferson. Neem je snorkel mee.

6. Bezoek het unieke Turtle Hospital van Marathon. Volg een 

rondleiding en help met het voeren van de prachtige zeeschildpadden.

7. Drink een koud biertje bij de Caribbean Club op Key Largo. Hier 

werd de film ‘Key Largo’ (1947) opgenomen, met onder andere 

Humphrey Bogart.

8. Rijd over de Seven Mile Bridge, waarschijnlijk het indrukwekkendste 

deel van de Overseas Highway. Stop bij Pigeon Key en hoor de 

verhalen over de aanleg van de legendarische Overseas Railway.

9. Bezoek het Bahia Honda State Park om te relaxen op een van de 

mooie stranden. Wandel over de oude brug voor een mooi uitzicht, 

misschien zie je wel roggen en zeeschildpadden.

10. Op zoek naar adrenaline? Ga parasailen, vlieg met een 

watervliegtuigje of waan je James Bond tijdens een Jetpack Adventure.

10 must-do’s

tips

Praktische informatie

Hoe er te komen
Je kunt dagelijks met diverse lijndiensten of chartermaatschappijen 

naar Miami vliegen, met al dan niet een tussenstop. Key West heeft 

tevens een regionale luchthaven met directe vluchten vanuit onder 

andere Miami. Marathon heeft een kleine luchthaven voor privéjets en 

charters. Vanuit Fort Myers Beach en Marco Island gaan er ferry’s van 

de Key West Express naar Key West (3,5 uur varen).

van Miami naar de Keys
Van Miami Airport rijd je in een uur naar Key Largo (circa 95 kilometer), 

het noordelijkste eiland van de Florida Keys. Key West, het zuidelijkste 

eiland, is vanuit Miami in ruim drie uur te bereiken (circa 260 kilometer). 

Je rijdt over de U.S. 1, beter bekend als de Overseas Highway, een van 

de mooiste routes van de VS. Aangezien veel Amerikanen een lang 

weekend op The Keys verblijven, kan het op vrijdagen extreem druk 

zijn op de weg van het vasteland naar Key West. Op zondagen kan het 

juist de andere kant op druk zijn. Het beste is daarom om op maandag 

naar The Keys te rijden en op donderdag terug.

Hoe er te reizen
Verreweg de meeste toeristen rijden met een huurauto naar de Keys, 

maar je kunt ook met de bus (Greyhound Lines) of airportshuttle (Keys 

Shuttle en Florida Keys Express Shuttle). Op de weg van Miami naar 

de Keys wordt tol geheven (een paar dollar), in de meeste huurauto’s 

zit een vignet waardoor je de SunPass-poortjes kunt passeren zonder te 

stoppen. Eenmaal op de Keys staan Mile Markers langs de kant van de 

weg, zodat je altijd weet waar je bent.

ter plaatse
Tussen de verschillende Keys kun je je makkelijk verplaatsen per auto en 

vrijwel overal is ruime parkeergelegenheid. Uitstapjes maken vanuit je 

verblijfplaats is eenvoudig en vaak is dit ook prima te doen op de fiets of 

te voet (op sommige eilanden rijden ook trolleys). In het centrum van 

Key West is wandelen of fietsen zelfs aan te raden, want hier is het 

meestal wat drukker. Na een avondje uit kun je ook een (fiets)taxi terug 

naar je hotel nemen.

Paspoort en ESTA
Om naar de VS te reizen heb je niet alleen een geldig paspoort nodig, maar 

dien je ook officieel toestemming te vragen om naar het land te kunnen 

reizen. Dit kan door het ESTA formulier (Electronic System for Travel 

Authorization) in te vullen op esta.cbp.dhs.gov (uiterlijk 72 uur voor 

vertrek). Je hebt een creditcard nodig en na toestemming wordt er 10 

dollar plus 4 dollar administratiekosten afgeschreven.

Elektriciteit
In Amerika worden stekkers met twee platte pinnen gebruikt. Raad aan 

om een wereldstekker mee te nemen.

Tijdsverschil
De oostkust van de VS, waar ook de Florida Keys onder vallen, ligt in 

de tijdzone GMT -5.

Valuta
In de VS betaal je met de dollar.
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