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Nergens zijn zulke mooie stranden als in 
Florida en zonaanbidders komen dan ook 
graag naar de kusten bij St. Augustine, Naples, 
en helemaal tot in de Florida Keys, de mooie 
eilandjes in het zuiden van het schiereiland. 
Natuurliefhebbers komen oog in oog te staan 
met de flora en fauna in de nationale parken 
van Florida. De moerassen en alligators van de 
Everglades zijn misschien wel het bekendst, 
maar de bossen in het binnenland en de dieren 
die daar leven zijn ook zeker de moeite waard. 
In de steden vindt u volop restaurants, cultuur 
en nachtleven, en elke stad heeft zijn eigen 
unieke sfeer: in Miami overheerst de urban chic, 
in Pensacola de prachtige geschiedenis, en Fort 
Lauderdale en Tampa stralen een vredige rust 
uit. Orlando is een wereld op zich met alle 

unieke attracties. De grandioze Walt Disney 
World® Resort en Universal Orlando Resort™ 
trekken elk jaar miljoenen bezoekers en in de 
ernaast gelegen Space Coast zijn weer heel 
andere avonturen te beleven.
Van de historische stadjes in de noordelijke 
Panhandle tot de relaxte eilandjes in de Keys, 
ruim 800 km verder naar het zuiden, hebben 
we Florida opgedeeld in behapbare delen en 
voorzien van lokale expertise, duidelijke 
reisroutes en kleurrijke, overzichtelijke kaarten, 
waarmee u uw reis perfect kunt voorbereiden. 
Of u nu komt voor de beroemde themaparken, 
of de rust zoekt van de natuur, met deze 
Capitool Reisgids ziet u het beste wat Florida te 
bieden heeft. Geniet van het boek en geniet 
van Florida. 

 WELKOM IN
 FLORIDA
Florida staat bekend om de themaparken en 
mooie stranden, maar er is nog zo veel meer: 
natuur- en nationale parken, heerlijk eten en 
gezellig uitgaan, wereldsteden en een fasci-
nerende geschiedenis. Waar u ook naar op zoek 
bent, deze Capitool Reisgids is een ideale reis-
partner. 

1  Een ritje op de Astro 
Orbiter in Magic Kingdom®.

2  Het ongerepte strand 
van Fort Lauderdale.

3  Neonverlichting bij het 
vallen van de avond op 
Miami’s Ocean Drive. 3

2

1
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Dit landhuis – ook bekend onder de naam Whitehall– werd in 1902 gebouwd 
door de beroemde spoorwegtycoon Henry Flagler. Hij gaf het als huwelijksge-
schenk aan zijn vrouw Mary Lily Kenan. White hall was alleen bedoeld als winter-
verblijf; de Flaglers reisden er elk jaar per trein heen in een van hun 
privérijtuigen  . Rijtuig nr. 91, dat op een spoorweg paleis uit de Gil-
ded Age moest lijken, is nu te zien in het Flagler Kenan 
Pavillion, aan de zuidzijde van het landgoed. 
In 1925, twaalf jaar na Flaglers dood, werd 
een toren met tien verdiepingen toe-
gevoegd en veranderde White-
hall in een hotel. In 1959 kocht 
Jean Flagler Matthews het huis 
van haar grootvader en na een 
kostbare restauratie is het nu 
een kunstmuseum en een 
belangrijk cultureel centrum. 

5"'-=

 FLAGLER MUSEUM
⌂ Coconut Row en Whitehall Way   # Di–za 10.00–17.00, zo 12.00–17.00 uur  
∑ � aglermuseum.us

In dit museum, een van de opvallendste en mooiste gebouwen van 
Palm Beach, woonde ooit de familie Flagler, die geld verdiende door 
de spoorwegen naar Florida te brengen. Nu kunnen bezoekers erva-
ren hoe de Flaglers hier in luxe leefden. 
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Must see

FLAGLER’S 
PALM BEACH
 Na een scheepsramp in 
1878 schoot de lading 
kokosnoten al snel wor-
tel op het strand bij 
Lake Worth. Later zag 
Flagler het fraaie pal-
menstrand en hij werd 
er onmiddellijk verliefd 
op. Hij kocht een deel 
van het gebied en open-
de er het Hotel Royal 
Poinciana, waarmee hij 
de aanzet gaf tot het 
ontstaan van de exclu-
sieve badplaats Palm 
Beach. 

De beaux-artsgevel, ontworpen door 
John Carrere en Thomas Hastings

In de rijkelijk in Louis XVI-stijl 
ingerichte salon staat een 
piano. De muren zijn beschil-
derd in French Gray, destijds 
een populaire kleur.

Begin 20ste eeuw ontving 
men veel gasten op 
Whitehall. Rijke en 
beroemde mensen 
logeerden in de knusse 
Colonial Chamber.

De grote marmeren entreehal is 
voorzien van een plafondschilde-
ring, vergulde stoelen en schilderij-
en, waaronder een formeel portret 
van Jean Flagler Matthews. 

Deze knusse bibliotheek met houten 
lambrizering staat vol met in leer 

gebonden boeken en siervoorwerpen.  

De masterbedroom is gesto� eerd 
met gele zijden damast, een 

getrouwe kopie van een rococostof.

In de badkamer van de Flaglers 
staat een prachtige dubbele 

wastafel van onyx. 

Biljartkamer

De slaapkamer met de gele 
rozen had bijpassend meubi-

lair en behang – iets nieuws 
voor die tijd.

De oostelijke zuilengang is voorzien 
van massieve gecanneleerde zuilen. 
Op de grond staan enorme urnen.

Hoofdingang

De staatsietrap bevindt zich in de 
grote hal en bestaat uit verschil-
lende soorten marmer. De fraaie 
leuning is van brons.

Van alle bals in de Grand 
Ballroom was het Bal 
Poudré in 1903 het meest 
extravagant.

Weetje
De New York Herald 

schreef ooit dat White-
hall ‘schitterender is 

dan welk paleis in 
Europa dan ook’.Het weelderige 

interieur van het 
Flagler Museum
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Stuart 

! G4   n 101 SW Flagler Ave, 
Stuart, Martin County; 
www.discovermartin.com 

De verhoogde weg van 
Hutchinson Island over de 
Indian River vormt een fraaie 
toegang tot de grootste stad 
van Martin County. Stuart 
wordt omringd door rijke 
enclaves aan het water en 
gol� anen. De stad hee�  een 
leuk, gerenoveerd centrum, 
waar de drukke kustweg 
 om heen is geleid. Ten zuiden 
van Roosevelt Bridge, langs 
Flagler Avenue en Osceola 
Street, loopt een korte prome-
nade met bakstenen gebou-
wen uit de jaren ’20 en een 
aantal galeries. ’s Avonds 
klinkt uit de drukke restau-
rants en bars live muziek.

e 
Jupiter 

! G5   n 800 N US Hwy 1, 
Palm Beach County; 
www.jupiter.� .us

Dit stadje is vooral bekend 
vanwege de fraaie stranden 
en de voorjaarstrainingen van 
de Miami Marlins en de St. 
Louis Cardinals. Het  John D. 
Mac Arthur Beach  op Singer 

of Jensen Beach Park ernaast, 
vlak bij de kruising van de 707 
en A1A. Stuart Beach, aan de 
verhoogde weg over de Indi-
an River naar Stuart, wordt 
ook druk bezocht. 
In de buurt van Stuart Beach 
ligt het  Elliott Museum , dat 
in 1961 ter ere van uitvinder 
Sterling Elliott werd opgericht 
en enkele van zijn curieuze 
uitvindingen toont. Na een 
volledige verbouwing in 2013 
ligt het accent tegenwoordig 
op kunst, geschiedenis, tech-
nologie en innovatie. 
Ruim 1,5 km naar het zuiden 
staat het  Gilbert’s Bar House 
of Refuge Museum . Het 
stamt uit 1875 en is een van 
de tien schuilplaatsen voor 
schipbreukelingen langs de 
oostkust die werden opge-
richt door de Life saving Ser-
vice, de voorloper van de US 
Coast Guard. De spar taanse 
kamers tonen hoe zwaar de 
verzorgers het hadden. Ze 
bleven meestal niet langer 
dan een jaar. Buiten ziet u een 

replica van een reddingssloep 
(‘surf boat’) uit rond 1840. Iets 
verder ligt het fraaie  Bathtub 
Beach , het beste strand van 
het eiland. Het natuurlijke 
bassin wordt ge vormd door 
een zandstenen rif voor de 
kust en is een veilige en 
populaire zwemplek.

Elliott Museum
"   ⌂ 825 NE Ocean Blvd   
§ 772-2251961   # Dag. 
10.00–17.00 uur    

Gilbert’s Bar House of 
Refuge Museum
"   ⌂ 301 SE MacArthur Blvd   
§ 772-2251875   # Ma–za 
10.00–16.00m zo 13.00–16.00 
uur

t 
Jupiter Island 

! G5   n 800 N US Hwy 1, 
Martin County; www.
towno� upiterisland.com

Een groot deel van dit lange, 
smalle eiland is een luxueuze 
woonwijk, maar er zijn ook 
uitstekende openbare stran-
den. 
Aan de noordkant ligt het 
Hobe Sound National Wild-
life Refuge , met meer dan 
5 km strand, mangroven en 
schit terende, ongerepte dui-
nen. De andere hel�  van het 
reservaat bestaat uit zand en 
struikgewas langs de Intra-
coastal Waterway. Het gebied 

Island is een van de mooiste 
stranden van Florida  . 
Vlakbij, aan de zuidkant van 
Jupiter Inlet, ligt het  Jupiter 
Beach Park . Het is eenvoudig 
te bereiken en hee�  een schit-
terend strand met strand-
wachten en chocoladebruin 
zand. Het is ook een mekka 
voor hengelaars en pelikanen. 
Er zijn picknick paviljoens, 
tafels, een speelterrein voor 
kinderen, toiletten en een vis-
steiger. U hebt vanaf hier een 
fraai uitzicht op het  Jupiter 
Inlet Lighthouse  uit 1860, het 
oudste gebouw van de  county , 
dat u kunt beklimmen voor 
een weidser uitzicht. Het oude 
oliehuis aan de voet ervan is 
nu een klein museum. Behalve 
de vuurtoren is er voor zon-

dagse bezoekers nog het uit 
1896 stammende Dubois 
House Museum, dat door de 
Loxahatchee River Historical 
Society wordt beheerd. Het is 
ingericht in vroeg-20ste-
eeuwse pioniersstijl en biedt 
gratis rondleidingen. Vlakbij 
ligt het enorme,  Carlin Park 
met speelvelden, picknickter-
reinen, tennis banen en een 
bewaakt strand.

Jupiter Inlet Lighthouse
"   ⌂ 500 Captain Armour’s 
Way   # Di–zo 10.00–17.00 uur   
∑ jupiterlighthouse.org

Carlin Park
⌂ 400 South State Rd 
A1A   § 561-9666600   # Dag. 
7.00–19.00 uur (strandwach-
ten van 9.00–17.20 uur)

r 
Hutchinson Island 

! G4   n 1900 Ricou Jensen 
Beach, St. Lucie County/
Martin County; www.
jensenbeach.biz

Dit barrière-eiland is meer 
dan 32 km lang en bezit 
adembenemende stranden. 
Aan de zuidkant gaan zonaan-
bidders naar Sea Turtle Beach 
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vormt een toevluchtsoord 
voor veel vogels, waaronder 
de struikgaai. Bij de kruising 
van de US 1 en de A1A vindt u 
een natuurcentrum.  
Blowing Rocks Preserve , iets 
verder naar het zuiden, hee�  
een prachtig zandstrand. Bij 
storm spuit er zeewater 
omhoog door de gaten in de 
kalksteen; dan weet u meteen 
waar de naam vandaan komt.

Hobe Sound National 
Wildlife Refuge
"   ⌂ 13640 SE Federal Hwy   
§ 772-5466141; Nature 
Center: 772-5462067   
# Nature Center:  Ma–vr 9.00–
15.00 uur   ZEESCHILDPADDEN 

VAN FLORIDA
 Van mei tot september 
komen vrouwtjesschild-
padden ‘s nachts op de 
stranden van de oost-
kust hun eieren leggen. 
Twee maanden later ver-
schijnen de jongen, die 
zich in het beschermende 
donker een weg naar zee 
banen. Zeeschildpadden 
lopen onder meer gevaar 
doordat ze door het licht 
van gebouwen gedesori-
enteerd raken. Lie� eb-
bers kunnen deelnemen 
aan een schildpadden-
tocht (bijv. in Juno Beach). 

ETEN
The Parisian

Authentieke Franse bis-
tro, met leeren banken 

en koperen versiering in 
de eetzaal. De Franse 

gerechten gaan samen 
met een ruime keuze 

aan wijnen.

! G5   ⌂ 201 N, 
US Hwy 1, Jupiter   

∑ theparisian
restaurant.com

\\\

De opvallende Jupiter 
Inlet Lighthouse en de 

mooie omgeving

Golven bekijken en in het 
zand spelen op het strand 

van Jupiter Island
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Afstand  2 km  Duur  25 minuten

Het is heerlijk om door het historische centrum van St. Augusti-
ne, met de pittoreske smalle straten te wandelen. De straten 
hebben aan weerszijden fraaie gebouwen, in de 18de eeuw 
opgetrokken van de inheemse steensoort coquina. Het is voor-
al leuk om de drukke straten achter u te laten en door de scha-
duwrijke achterafstraatjes te slenteren, in tuinen te gluren en 
hoekjes te ontdekken waar katten zich koesteren in de zon en 
op oude eikenbomen het grijsgroene Spaanse mos te zien is.
Henry Flagler   raakte op zijn huwelijksreis in 1883 zeer 
gecharmeerd van St. Augustine. Een jaar later bouwde 
hij er het Ponce de León Hotel, nu het Flagler 
College. Het stroompje bezoekers werd 
al snel een vloed golf en St. Augustine is 
inmiddels een belangrijke toeristische 
trekpleister. 

 ST. AUGUSTINE
EEN KORTE WANDELING
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Het prachtige plein van St. Augustine, 
mooi verlicht in de avond

Casa Monica   werd in 
1888 Flaglers derde 

hotel in de stad. 

Government House    herbergt het Museum 
of History and Archeology van de University 

of Florida. De tentoonstelling ‘First Colony: Our 
Spanish Origins’ vertelt de geschiedenis van 

de stichting van St. Augustine . 

  In het voor malige Flag-
ler hotel, nu Flagler 

College, zijn tegels en 
andere Spaanse 

accenten verwerkt  .

Ximenez-Fatio House 
  werd in 1797 als woonhuis 
gebouwd. Rond 1850 werd 

het huis een pension . 

Cleopatra (ca. 1890) van 
Romanelli is een van de 

werken uit de bloeiperiode 
van Florida, te zien in het 

Lightner Museum.

  Het Peña-Peck House ,
gebouwd rond 1740, is 
het mooiste huis uit de 
eerste Spaanse periode. 

Het hart van deze Spaan-
se kolonie is Plaza de la 
Constitución. Op dit 
groene plein worden con-
certen gegeven en het 
wordt gefl ankeerd door 
het Government House 
en de Cathedral Basilica.

 Marmeren leeuwen 
bewaken de Bridge of 
Lions uit 1927,   over 
Matanzas Bay . 

Het Spanish Military Hospital (blz. 210) , 
  een nagebouwde ziekenzaal, toont de 
Spartaanse omstandigheden in de Spaan-
se koloniale ziekenhuizen rond 1800  .
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De breedte van 
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in de VS.

Must see


