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Magiske Bali
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Ekstra fly
til Mallorca
og Rhodos!
Afrejse fra Kastrup

Mallorca. Rejs 24/5 - 23/8,
f.eks. 1 uge d. 16/8 m/indkvartering fra
Rhodos.

Rejs 18/6 - 10/9,
f.eks. 1 uge d. 20/8 m/indkvartering fra

3.048,2.348,-

Se mere på

apollorejser.dk

Nærkontakt med søkøer, delﬁner og alligatorer

Familien Fischer Andersen blev overvældet

Familieferie i Florida

af et helt fantastisk dyreliv, da de besøgte

Tekst og foto: Ina Fischer Andersen

Florida Keys og Everglades National Park.
Og så oplevede de den underholdende dans
’klem ballerne sammen om en mønt’.

V

i sejler af sted i en lille, hurtig
gummibåd i den lavvandede
bugt, der højst er et par meter dyb.
Nogle steder kan båden kun lige
holde skruen i vandet. Inde ved de
små mangroveøer svømmer fiskeyngel, søheste og havsnegle i det

krystalklare vand. Pludselig får vi
øje på en nursehaj, der ligger inde
under mangroven. Helt stille. Den
er 1,5 meter lang, brun og ser ufarlig ud. Mens vi kigger på den, råber
vores guide, at der ligger en et meter lang huehammerhaj foran båden. Men vi ser kun dens hammerformede hoved i et kort glimt. Hajen får nemlig travlt, da vi bøjer os
over rælingen og skygger for solens
stråler – og i ét nu er den væk.

Sejlturen foregår ved Key Largo,
den nordligste af øerne i Florida
Keys, der er USA’s sydligste øgruppe. Her bor vi – en familie på to
voksne og to piger på 2 1/2 og 5 1/2
år – på et hotel, der ligger mellem
den Mexicanske Golf på vestsiden
og Atlanterhavet på østsiden. Vi er
på seks ugers orlov fra den danske
vinter.
Fra altanen er der ca. 30 meter
ned til den Mexicanske Golf. Vi

skuer ud over en bræmme af oprindelige træer, hvor kolibrier svirrer rundt og suger nektar. I de
enorme kvælerfigentræer hænger
luftrødder ned fra grenene, og grå
egern drøner rundt og ter sig med
deres ’chiiirp ... chiiirp’.
Fra den lille skov kan man gå ud
på en bådebro, hvor pelikaner sidder på pælene. De klaprer med
næbbet og bøjer hovedet tilbage i
en langsom bevægelse, så man kan

se deres imponerende ’posenæb’,
hvor de kan gemme masser af fisk.

Vilde havpattedyr
Key Largos dyreliv overvælder os
fra starten. En af de første dage,
oppe fra altanen, opdager vi en søko, der svømmer med sin unge nede i havet. Vi løber i huj og hast ned
til bådebroen, men vi behøver ikke
Fortsættes side 2 q

TYVSTART! Bestil vinterrejsen før alle andre

29 storbyer

Star Tours nye vinterprogram 06/07 udkommer den 28. april. Men allerede nu, kan du sikre dig en plads i solen.
Vi har nemlig åbnet for salget til Thailand, som altid er hurtigt udsolgt samt vores eksotiske nyhed, Isla de Margarita.

– på den lette måde

PHUKET
2 uger fra kun kr......

ISLA DE MARGARITA

6.298,-

2 uger fra kun kr......

5.998,-
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Bestil rejsen direkte på startour.dk og få Bestil-selv-rabat på kr. 100,Eller ring til vores dygtige rejsekonsulenter og få personlig betjening og vejledning på 70 10 03 91 (ikke mulighed for “bestil-selv-rabat”)

Vælg selv hvor, hvornår, hvor længe – og om
rejsen skal være med eller uden hotel.
Rejs f.eks. til Budapest 9/6 – 11/6
inkl. to overnatninger på hotel fra..............

1.891,-

Se det store udvalg og bestil på startour.dk/city

