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Kære turinteresseret! 

DOF-Travel har nu fornøjelsen af at tilbyde en tur til Florida med de legendariske Everglades 

sumpe og et fantastisk rigt dyre- og fugleliv. Sidste gang DOF arrangerede tur hertil var i 2000, og 

nu er tiden kommet igen! 

Florida er et paradis for fuglekiggere, da der overalt er korte afstande til naturen og sumpe, søer, 

skove og prærie samt en meget lang kystlinje udgør en stor del af statens arealer. Der er desuden 

et rigt dyreliv, som giver chancer for at se fx Vaskebjørn, Flod-Odder, Opossum, Manatee (Søko) og 

store mængder Alligatorer. 

Turen er lagt omkring Påskens helligdage, så man med brug af en uges restferie kan få to hele 

ugers oplevelser. Vi besøger en perlerække af kendte lokaliteter såsom Everglades, The Keys, 

Merrit Island, Sanibel Island og de åbne vidder i det indre af staten ved Kissimee prærien. 

Udover en meget stor artsliste af fugle, der kan ses året rundt, så ligger Florida samtidig som et 

vigtigt springbræt for kontinentets trækfugle ud og hjem fra vinterkvarterne. Turen er lagt i april, 

hvor chancerne for at finde et væld af forskellige trækfugle vil være til stede under hele opholdet. 

Vi kan forvente ca. 200 arter på turen. Et udpluk af de spændende arter som vi vil få mulighed for 

at opleve er Kalkun, Brun Pelikan, Amerikansk Fregatfugl, Anhinga (Slangehalsfugl), Limpkin, Rosa 

Skestork, Amerikansk Skovstork, Swallow-tailed Kite, Snegleglente, Caracara, Hvidhovedet Havørn, 

Prærietrane, White-crowned Pigeon, Bæltestødfisker, Pileated Woodpecker (en fætter til Elfen-

bensnæbbet Spætte), Florida Scrub Jay, Kardinal - foruden amerikanske hejrer, vadefugle, duer, 

spætter, sangere, vireo’er og meget andet. 

Florida er helt afgjort et sted, som man får lyst til at besøge mange gange! 

Velkommen til og God fornøjelse  

 

Bedste fuglehilsner 

Morten Møller Hansen 

  



Overordnet dagsprogram 

Dag 1 (9-10/4): København – Miami 

Ankomst til Miami, udlevering af 2 stk. minibusser/minivans og transfer til vores hotel i den 

vestlige del af Miami – tæt ved Everglades. 

I skrivende stund kendes ankomsttidspunktet ikke, men det forventes at ankomst sker sidst på 

eftermiddagen lokal tid. 

Vi tager den med ro og sørger for tidlig afslapning med henblik på overvindelse af tidsforskellen 

(jetlag), som kan tage nogle dages tilvænning.  

 

Dag 2-5 (10-15/4): Everglades og Sanibel Island 

Udforskning af Tamiami Trail ind i Everglades, hvor vi giver os god tid til at studere og vænne os til 

de mange nye indtryk og fugle. Vi møder de første Alligatorer og fugle såsom Belted Kingfisher, 

Purple Gallinule, Anhinga, Great Blue Heron, Tri-coloured Heron, Kingbirds, Swallow-tailed Kite og 

Snail Kite, Turkey Vultures og Black Vultures. 

Der indlægges en tur med de berømte fladbundede propelbåde kaldet Airboats en af dagene, hvor 

vi får en guidet sejltur ud i sumpene og mulighed for at komme helt tæt på alligatorer og diverse 

sumpfugle. 

 

Vi får lejlighed til en airboat-sejltur ind i Everglades-sumpene! 



Vi kører på tværs af Everglades helt ud til vestkysten, og undervejs stoppes der en masse steder, 

hvor fuglene dukker op. Vi stifter også bekendtskab med en del småfugle som Pine Warbler, 

Yellow-rumped Warbler, vireoer, Eastern Bluebird, Catbird og Kardinal, og sumpeskovene frem-

viser også spætter som Northern Flicker, Downy Woodpecker, Red-bellied Woodpecker og ikke 

mindst den store Pileated Woodpecker. 

I løbet af disse dage kommer vi også ind på en række småveje, hvor man kan gå eller køre i timevis 

uden at møde ret mange mennesker – men hele tiden et spændende dyreliv. 

Ved Fakahatchee Strand Reserve og James Memorial kommer vi ind i nye biotoper, hvor vi blandt 

andet får set Meadowlarks og forskellige Sparrow-arter; måske Kalkun og samtidig er vi hele tiden 

på udkig efter den enigmatiske Mangrove Cuckoo, som er en af de mest eftertragtede men også 

samtidig vanskeligste Florida-specialiteter at finde. 

Vi stopper ved Port of Islands, som er et af de allerbedste steder at se Manatee (en langsomt 

svømmende Søko), som er truet og stærkt afhængig af ensartede vandtemperaturer og flodløb 

uden motorbåds-/skibsskruer. 

Turen ud til vestkysten bringer os til Sanibel Island, hvor der kan ses et væld af havfugle og vade-

fugle. I april kan man fx forvente Rosa Skestork, hejrer, sneppeklirer, præstekraver, Willet, White-

rumped Sandpiper m.fl. vadefugle, Kongeterne og Forster’s Tern – og altid Brun Pelikan og Latter-

måge. 

Der bliver desuden i disse dage afstikkere ind til Miami’s parker og kystlinje, hvor mere bynære 

arter kommer på listen såsom Tyknæbbet Lappedykker, White Ibis, Moskusand, Amerikansk 

Blishøne, Killdeer, Ringnæbbet Måge og Northern Mockingbird. Samtidig ses der forskellige 

papegøjearter, Purple Martin, Cliff Swallow, Grackles og Red-winged Blackbird. Langs med kyst-

erne holder vi øje med patruljerende Fregatfugle, som jævnligt kan ses meget fint. 

Når vi en af dagene kører ned til den sydligste by Flamingo i Everglades kommer der igen helt nye 

arter i kikkerten. Her kigger vi efter Blåvinget And, Amerikansk Rørdrum, Red-shouldered Hawk, 

Amerikansk Tårnfalk, White-crowned Pigeon, White-winged Dove, Barred Owl, Amerikansk Rør-

drum, Cowbirds og meget mere. 

 

Dag 6-7 (15-16/4): The Keys 

Vi får en overnatning på The Keys, hvilket giver os mulighed for at udforske de forskellige øer og 

nationalparker på den lange række af Keys (øer), hvor man kan køre over 100 km helt ned til den 

sydligste ø, da de alle er forbundet med broer. 

Vi kigger efter sangere og andre stand- og trækfugle fx Cape May Warbler, Black-and-White 

Warbler, Yellow-throated Vireo, Red-eyed Vireo, Common Nighthawk og Antillean Nighthawk, de 

overraskende små Ground Doves, der ikke er meget større end vipstjerter samt naturligvis alle de 

kyst- og havlevende arter. 



Vi stopper på Big Pine Key, hvor der er chancer for at se en af verdens sjældneste hjortearter Key 

Deer med en samlet bestand på < 300 ex. Man mødes af store skilte, der kræver meget langsom 

kørsel og fortæller om antallet af evt. trafikdræbte hjorte i årets løb. 

The Keys er spektakulære og vi får mulighed for at nyde en masse flotte scenerier, natur og tropisk 

varme! 

 

Dag 8-10 (16-19/4): transfer til Fort Lauderdale og Coral Springs området 

Her får vi tre overnatninger. Vi besøger en række spændende lokaliteter med fremragende mulig-

heder for fotograferne til at fotografere wildlife fra walkboards (gangbroer der er bygget ind i 

sumpene, hvorfra dyrelivet jævnligt kan betragtes på få meters afstand). Ved Loxahatchee og 

Wakodahatchee vådområderne bruger vi lang tid på at gå rundt på stier og walkboards og nyde fx 

Limpkin, Gallinules, King Rail, Clapper Rail, Virginia Rail og Sorarørvagtel, hejrer og Anhingaer på 

yngleplads, Green Heron og fotogene Red-winged Blackbirds, Blue Jays, måske Water Thrush, 

Ovenbird, Painted Bunting m.fl.  

Dyrelivet omfatter bl.a. mokkasinslanger, Sumpkanin, Vaskebjørn og forskellige skildpadder. 

Vi kører ind til den store Okochobee Sø og får her vores bedste chance for Hvidhovedet Havørn. 

Desuden når vi ind til de førte prærieområder, hvor bl.a. åbenlandsarter såsom rovfugle, herunder 

Amerikansk Tårnfalk, Caracara men også Prærietrane står højt på ønskelisten. 

 

 

Purple Gallinule / Amerikansk Sultanhøne 



Dag 10-12 (19-22/4): Orlando, Kissimmee prærien og Merrit Island 

Vi bruger nogle dage nordpå, hvor vi kommer ind i baglandet med store åbne vidder afbrudt af 

store sammenhængende skovområder. Her leder vi efter Kalkun, Caracara, Swallow-tailed Kite, 

spætter, Prærietrane, Prærieugle, Northern Bobwhite, Loggerhead Shrike, Bluebirds og den ende-

miske Florida Scrub Jay. 

Ved Merrit Island tager vi en tur ind på NASA’s affyringsområde ved Cape Canaveral, hvor vi tager 

en halv fridag. Her er der mulighed for de interesserede for at få en spændende dag med rund-

visning ved kontrolrum og affyringsramper for rumfærgerne og raketterne, mens de der har lyst 

kan udforske lagunerne og naturreservatet udenfor området. Der er gode muligheder for at finde 

ænder, havfugle, måger, terner og vadefugle. Merrit Island rummer desuden mulighed for at se en 

stor mængde arter som bl.a. tæller Black Rail og Amerikansk Pelikan, og der er også her en lille 

bestand af Florida Scrub Jay her – for blot at nævne nogle få arter. 

 

Black Vulture / Ravnegrib 

Dag 12-13 (22-24/4): retur til Miami området og Everglades 

De sidste to dage vender vi tilbage til Miami og hele Everglades området, og vi besøger igen de 

favoritsteder, som vi fandt i den første uge og samler op på eventuelle arter, som vi missede i de 

første dage. 

Vi besøger Anhinga Trail, Pine Land Trail, Paa-hey-Okee Trail, Mahogany Hammock Trail, Nine Mile 

Pond, West Lake, Mrazek Ponds og andre 5-stjernede lokaliteter inde i Everglades og slutter på 

denne måde af på bedste vis efter 14 fantastiske dage! 

Dag 14 (24/4): hjemrejse til København 



Praktiske oplysninger 

Rejseform 

Turprisen er baseret på op til 15 deltagere og 1 DOF Travel turleder. Vi kører rundt i to komfor-

table minivans, hvor vi holder os i løbende radiokontakt, så vi kan gøre hinanden opmærksom på 

det bilerne får øje på. En af deltagerne vil køre den ene minibus. 

Der kan forventes en del kørsel (i gennemsnit 200 km/dagen), da afstandene i Florida er meget 

store, men vel fremme ved de enkelte lokaliteter, vil vi tage os god tid til at udforske områderne.  

Nogle enkelte dage vil være lange transfer-ture, men de fleste dage vil opfattes som ture af 

kortere varighed, idet vi jævnligt vil stoppe på en lang række egnede og velkendte lokaliteter. 

Naturen i Florida er overalt lige udenfor døren! 

Opmærksomheden henledes på, at det er nødvendigt at ansøge i god tid om personligt visa kaldet 

ESTA – Electronic System for Travel Authorization. Ansøgning foregår online og er et resultat af 

antiterrorlovgivningen og sikkerhedsforanstaltningerne generelt i USA. Forholdsvis hurtigt efter 

ansøgningen er afgivet elektronisk får man svar på, om man kan accepteres som indrejsende. 

Såfremt der gives afslag, vil tilbagebetaling af depositum m.m. være omfattet af DOF Travels 

normale afbudsregler og tidsfrister. 

Bilerne er store og vil være i denne kategori: 

4WD/AWD Prem Extra Capacity SUV PFAR  

 

GMC Yukon XL  
 8 Passagerer  

 3 Store kufferter, 3 Små kufferter  

 A Automatic Transmission  

 Aircondition  

 9 Kilometer pr. liter  

Vi opfordrer til at deltagerne hver medbringer en passende ”mellemstor kuffert”, der vil gøre 

pakning af bilerne optimal med tanke på, at nogle også vil medbringe teleskoper og fotogrej.  



Klima og hazzards 

Klimaet i Florida er tropisk, og det er derfor nødvendigt at klæde sig i forhold til meget høje 

varmegrader. Der blæser både kølige kystvinde og varme indlandsbriser, så hvis man ikke passer 

på kan man få problemer med den intense varme. Husk i den forbindelse på, at man skal holde 

huden maksimalt beskyttet, så investering i egnet tropetøj kan anbefales, idet vi jo opholder os 

ude en stor del af dagen. 

Undertiden rammes Florida af kraftige vejrsystemer, som kan udløse store skybrud og voldsomme 

vinde, men med rundrejse i april er vi udenfor hovedsæsonen for disse fænomener. 

Dyrelivet rummer bl.a. Alligator, Krokodille, slanger og Fire-ants, som kan udgøre en risiko, men 

som med normal omtanke og ved ophold i gruppens nærhed ikke vil udgøre noget problem. 

Tal med egen læge eller Seruminstituttet om nødvendige vaccinationer. 

 

Indkvartering og mad 

Vi kommer til at bo på hoteller eller Inn’s i cirka kategori 3* eller 4*. Der er i programmet sørget 

for, at vi får flere overnatninger på samme hotel, så vi ikke skal fylde bilerne med alle kufferter 

hver dag. 

Morgenmaden indtages på hotellerne – eventuelt vælger vi at køre tilbage til hotellerne, hvis der 

er ’sen servering’ idet vi alle steder vil have mulighed for at lave korte ture ud fra hotellerne om 

morgenen.  

Morgenmaden er inkluderet i turprisen, mens udgifter til drikkevarer, frokost og aftensmad 

afholdes af den enkelte deltager alt efter lyst og smag. 

Der vil blive mulighed for at handle frokost ind undervejs, og der kan eventuelt handles ind til 2-3 

dage ad gangen efter behov. Aftensmaden indtages på nærliggende spisesteder i forhold til hvor vi 

overnatter. Det kan forventes, at vi også lejlighedsvis vil holde ind og spise på et egnet sted på de 

længere ture, hvor vi måske ellers vil ankomme sent til hotellet. 

 

Aktivitetsniveau 

Vi kan forvente et aktivitetsniveau, hvor alle kan være med. Mange lokaliteter i Everglades om-

rådet rummer gode faciliteter, hvor man kan vælge at blive ved rastepladserne, hvor der er borde, 

bænke og toiletter, hvis man har behov for at hvile benene og slappe af, imens de længere gåture 

ind på stier og walkboards afvikles. Erfaringen med Florida er, at man sjældent skal gå mange 

hundrede meter ad gangen, førend der er flere spændende dyr eller fugle at studere. 

Som nævnt ovenfor vil vi være ude alle dage fra efter morgenkaffen til sen eftermiddag eller først 

på aftenen alt efter afstandene ud til dagens lokaliteter.  



Turene er krydret med stop, hvor vi leder efter særlige dyr eller fugle, som er specielle for Florida 

og hvor vi derfor vil bruge noget tid disse steder. Det forventes endvidere at der indlægges en halv 

fridag på dag 11, hvor Cape Canaveral og rumprogrammet kan studeres nærmere ”som turist”. 

Bøger 

Der kan peges på en række gode fieldguides / felthåndbøger for Florida og det østlige USA bl.a.: 

Fugle 

Roger Tory Peterson: Field Guide to Birds of Eastern and Central North America 

National Geographical Society: Field Guide to the Birds of North America 

Bill Pranty, ABA: A Birder’s Guide to Florida 

Dyr 

Fiona A. Reid: Mammals of North America 

Turens pris 

Turens pris bliver ca. 21.000 kr. baseret på overnatning i dobbeltværelser og den nuværende 

dollarkurs samt kendte skatter, afgifter og brændstofpriser. 

Prisen omfatter al flytransport, billeje og brændstof, alle overnatninger, kvartpension (morgen-

mad), udflugt med airboat ind i Everglades-sumpene, indgangsafgifter ved besøg i nationalparker, 

broafgifter og almindelig DOF service, herunder for- og eftermøde samt turrapport.  

Det vil mod ekstrabetaling på 5.900 kr. blive muligt at bestille enkeltværelser, men det kan ikke på 

nuværende tidspunkt garanteres på alle hotellerne. 

Deltagerne skal selv afholde udgifter til visa, rejseforsikring og mad+drikkevarer i løbet af dagen. 

Tilmelding til turen kan kun ske ved at indbetale depositum på kr. 2.100 til DOF Travels girokonto 

8073333 eller via netbank 4180 – 0008073333 mærket ”Florida”. 

Afbestillingsregler fremgår af DOF Travels hjemmeside. 

Formøde 

Deltagerne vil blive inviteret til formøde nogle måneder inden afrejsen. Mødet vil foregå i DOF’s 

lokaler på Vesterbrogade 140 i København. 

Eftermøde vil ligeledes blive afholdt i København, og det vil ske, når turrapporten er færdig – 

typisk 1-2 måneder efter hjemkomsten til Danmark. Turrapporten vil blive fremsendt til alle 

deltagere elektronisk inden eftermødet. På mødet vil vi gennemgå turens oplevelser og bl.a. via 

deltagernes fotos og turrapporten genopleve turen.  



Rejseleder 

Morten Møller Hansen har været stortursleder i DOF Travel siden 1987. Han har familie i Florida 

og har besøgt flere af lokaliteterne i marts, april og maj og har således god erfaring med de fleste 

af de arter, som vi vil støde på i turens løb. 

 

 

 


