Fort Lauderdale

Strandpromenaden
To byer, to verdener. Tre kvarters kørsel fra Miami finder man hyggelige Fort Lauderdale
med sine fantastiske strande. Her er der ikke lige så overrendt af turister som på South
Beach, og strandpromenaden er rigtig hyggelig med et stort udvalg af gode spisesteder.
Den 10. april 2012
Dagen hvor vi skal forlade den pragtfulde
feriebolig i Orlando. Kun den elendige
dobbeltseng i min og Sonjas soveværelse
vil jeg ikke savne.
Vi starter dagen rimelig tidlig med et solidt
morgenmåltid, da en lang dag venter forude. Mens jeg pakker bagagen i bilen og
Kent rydder op laver pigerne os en madkurv med resterne i køleskabet.
Vi begiver os af sted. Målet er Fort Lauderdale, hvor vi har booket værelser til den
sidste nat i Florida.
Planen er at følge Highway 25 mod syd det
første stykke. Men ellers er det vores GPS
der i hovedtræk står for navigationen frem
til bestemmelses stedet. Da vi i Lake Wales
rammer Highway 60 tager vi denne der nu
fører os mod sydøst og leder os helt frem til
østkysten ved Vero Beach hvor vi fortsætter
af A1 mod syd langs kysten.
På ruten ad Highway 60 kører vi igennem
store områder med appelsin plantager. Høsten må være i fuld gang. Vi møder flere
store vogntog, fuldt lastet med appelsiner.
Et sted på ruten passere vi et stort Mosteri.
På pladsen foran fabrikken står der vel omkring 100 lastbil containere fyldt med ap-

pelsiner. Senere har jeg erfaret at 40% af
jordens appelsiner høstes i USA og heraf
70% i Florida.
Efter få kilometer ad A1 finder vi et lille fristed. Ocean Front Park, en offentlig stranpark klemt inde mellem store private parklignende grunde. Vi bestemmer os for at
det er her vi vil nyde den medbragte frokost.
En times tid sene fortsætter vi mod syd.
Ved Fort Pierce kører vi igen væk fra kystvejen og lidt ind i landet. Af lidt uforklarlige
grunde kommer vi ind på Florida Turnpikes, en betalings Highway der løber fra Miami i syd og til ca. 75 km. Nord for Orlando,
hvor den fletter sammen med Interstate 75.
Turnpikes har en specialitet som ikke ses

La Quinta Inn - Fort Lauderdale

— 43 —

mange andre steder. I stedet for at anlægge rastepladserne på hver side af motorvejen, ligger de på Turnpikes imellem kørebanerne i hver retning. Foruden hvad der
normalt er på en motorvejs rasteplads, er
her også indkøbscentre. Der er også mulighed for at køre derfra i modsat retning som
men kom. Ganske fiks og sikkert også en
stor økonomisk fordel.
Ad Turnpikes fortsætter vi mod Fort Lauderdale og La Quinta Inn som vi rammer
midt på eftermiddagen.
Efter at være installeret på værelserne ser
vi os om i området for at finde et lille sted at

menaden minder på flere punkter om Miami Beach, men her er intensiteten af turister
meget mere afslappet.
Da mørket begynder at sænke sig over området sætter vi kursen mod hotellet. Umiddelbart før hotellet får vi øje på en åben restaurant hvor der synes at være masse af
gæster. Vi parkere ved hotellet og går der
ca. 300 - 400 m. til restauranten. Det viser
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få en kop kaffe. Udvalget af restauranter i
området er næsten ikke eksisterende og de
der er har ikke åben. Området synes mest
at være lagt ud til store parkeringspladser.
Sidst på eftermiddagen beslutter vi os for

Fort Lauderdale Bldv.
en tur til Fort Lauderdale Beach. Strandpro-

sig at være en Sports bar og restaurant.
Overalt i lokalerne er der store fladskærme
der viser et hav af forskellige sportsarrangementer. Vi finder os dog et bord der er
lidt afsides i et roligt hjørne.
Efter vel et par timer bryder vi op for at gå
tilbage til hotellet. Ingen giver udtryk for
det, men jeg tror vi alle har den samme tanke, nu trænger vi til at komme hjem til lille
Danmark.
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