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BADELIV: Strendene strekker 
seg milelange på Miami Beach 
og de ikoniske badevakthusene 
gir assosiasjoner til TV-serien 
Baywatch. .

Miami er brennhett for tiden, og da snakker vi ikke bare om 
temperaturen! Med ny direkte flyrute fra Norge er byen nå 
blitt like populær som New York.
TEKST: Mai-Britt E. Sverd og Bjørn Tvare FOTO: Mai-Britt E. Sverd, Getty Images

– HER I MIA MI HAR VI BARE 
TO SE SON GER, sier ba de   vak-
ten og tør ker svet ten. Vi kal ler 
det bare for varm – og enda 
varm ere!

– Det er nett opp der for vi 
els ker Mia mi, ler Ta nia 
Bache lot og søn nen Gas pard, 

i Mia mi. Her er stran den  
ald ri langt unna, nik ker Ta nia 
for nøyd. 

STRAND LIV FOR ALLE
Di rek te fly ru ter med både 
SAS og Nor we gi an til Flo ri da 
gjør det enk le re også for nord-

menn å kom me seg til Mia mi 
og bade pa ra di set Mia mi 
Beach, som er ame ri ka ner nes 
ri vie ra. Sør spis sen, South 
Beach, er den mest po pu læ re 
og hip pes te de len. Far ge gla de 
hus, ka fe er og re stau ran ter på 
rek ke og rad. South Beach er 
nes ten mer be rømt og stjer ne-
glit ren de enn alle ver dens-
stjer ne ne som hvert år drar hit 
for å bli sett i hver and res sel-
skap. Men stran den er for alle. 
Fat ti ge og rike. En pud del med 

SOLFYLTE MIAMI BEACH
som vi mø ter på vei opp fra 
stran den med de iko nis ke liv-
vakt hu se ne. 

De bor til dag lig i New 
York, som kan være gan ske 
sur og kald på den ne års ti den. 

– For oss er det helt vid un-
der lig med en sol fylt lang helg 

Storby og badeperle
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KVELDSCRUISE: Et cruise på kanalene 
rundt Miami er en vakker, men også under-
holdende opplevelse. Guiden om bord var 
proppfull av historier om alle stjernene som 
bor langs «millionærrekka» på Star Island, 
øya som fikk sitt navn etter Frank Sinatra. 

SOUTH BEACH: – Her har vi  
det fantastisk, smiler Clauida 
Tahvaninen, Cornelia Gyllborg  
og Cecilia Nancke fra Stockholm. 

sol bril ler stik ker snu ten ut av 
en sølv grå Rolls-Royce, uvø-
ren ung dom spar ker seg frem 
på sine rul le brett og lo ka le 
fa mi li er blan der seg med kjen-
di ser og tu ris ter.

– Det er top pen at det er 
blitt så en kelt å rei se til  
Mia mi, sier Ce ci lia Nan cke 
fra Stock holm. Hun er fly vert-
in ne i SAS og har tatt med seg 
ven nin ne ne Clauida Tahvaninen 
og Cor ne lia Gyllborg på fe rie 
og reist via Oslo. Og de er 

ikke i tvil om 
at om rå det 

rundt South Beach 
er al ler best. El ler 

«SoBe», som stran den kal les. 
– Her er det all tid mye å se 

på, mas se gode spi se ste der i 
nær he ten og bra ute liv. Og så 
er det rent og pent over alt. Vil 
man ha det ro li ge re, så kan det 
være en idé å dra til North 
Beach, der flest lo ka le sam les, 
sier Ce ci lia, som er godt kjent 
i Mia mi et ter fle re be søk.

Stri pen mel lom sør- og 
nord spis sen kal les Mia mi 
Beach el ler Midd le Beach. 
Men alt er sam me strand. På 
mid ten er hu se ne mye høy ere 
og om rå det ikke like fot gjen-
ger  venn lig. Her lig ger man ge 

REISESYKLING: – Alt er lagt vel 
til rette for fine sykkelturer, 
smiler Sandra fra Sveits.

av de sto re, gla mo rø se ho tel le ne 
fra 1950-tal let. Fon tai ne bleau, 
for eks em pel, som var Frank 
Sinatras ynd lings sted. 

DAN SE GLE DE
Et nytt be kjent skap på den ne 
tu ren til Mia mi er by de len 
Little Havana, som må være  
så nær det ekte Cuba du kan 
kom me i USA. Det var rundt 
8th Street, som raskt ble for-
vand let til Calle Ocho (det 
spans ke nav net), at de ku bans ke 
flykt nin ge ne bo sat te seg  
på 1950-tal let. Den gang et 
slum om rå de, i dag et vel stå en de 
mid del klas se strøk. Her er 
stem nin gen vik ti ge re enn 
se ver dig he te ne. Man ge vi  
tref fer snak ker fort satt bare 

5 HYGGELIGE  
HOTELLER
GALE HOTEL: Ligger i 
Collins Avenue, rett ved 
shoppinggaten Lincoln 
Road, og likevel ikke 
mer enn et par hundre 
meter fra sjøen. Stilig 
hotell med en elegant 
atmosfære og vegger 
«tapetsert» med nos-
talgiske Miami-bilder. 
Hotellet har også en 
hyggelig restaurant  
og bar, samt basseng 
på taket og et privat 
området på stranden 
med solsenger reser-
vert for hotellet gjester.  
1690 Collins Avenue.  
galehotel.com
THE PENGUIN 
HOTEL: Ligger i para-
degaten Ocean Drive, 
berømt for sine vakre 
art deco-hus i pastell-
farger. Rett over gaten 
finner du strandprome-
naden med flotte syk-
kel- og turveier. En liten 
sti fører deg rett ut til 
havet og badeområdet 
med de flotte 
badevakt husene. 
Adresse: 1418 Ocean 
Drive. penguin-
southbeach.com
THE CLAY HOTEL:  
Et rimelig hotell i en 
historisk bygning to 
kvartaler fra stranden 
på South Beach.  
clayhotel.com
THE COLONY: Det  
mest fotograferte art 
deco-hotellet. Ligger i 
første rekke på South 
Beach. Elegante rom i 
minimalistisk stil.  
colonymiami.com
BENTLEY HOTEL:  
Hyggelig hotell på  
Ocean Drive.  
thebentleyhotel.com

CRUISE I  
SOLNEDGANGEN

Gå ikke glipp av solnedgangen fra sjø-
siden! Med vind i håret, noe godt i glasset og 

snacks kan du nyte utsikten til Miamis  
«sky line», det historiske art deco-distriktet, Star 

Island – og se solen forsvinne bak Millionares 
Row, der de rike og berømte har sine prangende 

strandvillaer. Playtime Watersports Miami 
Sunset Twilight Cruise arrangerer totimers 

cruise. playtimewatersports.com/ 
Miami-Sunset-Cruise.php#anchor
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spansk og de hol der tro fast på 
sine ku bans ke tra di sjo ner. Og 
det er bra, for det te na bo laget 
er rett og slett en li ten skatt. 

I Calle Ocho span ku le rer 
men ne ne i sine ku bans ke 
skjor ter, det duf ter si gar fra 
ori gi na le to bakks ut salg der 
si ga re ne fort satt rul les for 
hånd og i par ken sit ter de  
eld re ben ket rundt mar mor-
bord i hef tig do mi no spill. 

Ga te li vet sy der av le ven de 
mu sikk fra de man ge uni ke 
ba re ne og spi se ste de ne, og det 
dan ses me ren gue og sal sa med 
stor inn le vel se. Ikke for å gjø re 

stas på tu ris te ne, men helt 
spon tant og ekte. I sal sa  ba ren 
Ball & Chain (ballandchain- 
miami.com) med røt ter fra 
1935 dan ser Lar ry Horestes 
med stor inn le vel se. Med sin 
strå hatt og sol gu le klær er han 
som en mag net på da me ne, 
som ikke er von de å be opp til 
dans. 

– Han job ber ikke her, men 
er pen sjo nist og stik ker inn om 
for å danse til hus or kes te ret så 
ofte han kan. Her snak ker vi 
ren og skjær dan se gle de,  
smi ler bar ten de ren mens han 
fyl ler høye glass med myn te, 

SE OPP: Glem ikke å ta en titt på de vakre 
fasadene når du på shoppingtur i byen.

SHOPPING: 
Nathalie og hennes 
mor Maya, begge fra 
Connecticut, synes 
det er gøy å shoppe 
i den fargerike 
by delen Wynwood. 

STØVLETTER: Butikken 
Art Point i 433 Lincoln 
Road har spesialisert seg 
på broderte sko og støv-
letter fra Orienten. – Med 
disse støvlettene får du 
garantert mye oppmerk-
somhet, smiler Elif Ozman. 
Prisen er 175 dollar.

rør suk ker og rom. Snart er den 
ku bans ke na sjo nal drik ken 
mo ji to ser ve rings klar. 

SMA KEN AV CUBA
For å kom me litt un der hu den 
på det te fa sci ne ren de mil jø et 
og møte men nes ker som byr 
på seg selv og sine tra di sjo ner, 
har vi meldt oss på en by vand-
ring med Mia mi Culinary 
Tours. Det ang rer vi ikke på. 
Guiden vår, Ashley, tar oss 
med inn bak fa sa de ne; til 

frukt hand le ren som la ger 
ny pres set suk ker rørs saft i Los 
Pinaretos Fruteria og det 
ku bans ke ba ke ri et Yisell, som 
har spe sia li sert seg på paste-
litos; dei li ge but ter deigs ka ker 
med syl te tøy. Og vi de re til den 
lil le is krem fa brik ken Azucar, 
der da gens eier, Su sie, la ger is 
et ter sin ku bans ke bes te mors 
is krem opp skrif ter. Best sel ge-
ren er selv sagt «Abuela Ma ria», 
en hyl lest til bes te mor Ma ria. 

I El Pub (elpubcuban-
cuisine.com) ser ve rer Ma ri na 
Rivera ny stek te croquetas og 
em pa na das, og i Old’s Havana 

SHOPPING
LINCOLN ROAD: Populær  

handlegate et par kvartaler fra  
berømte Ocean Drive på South Beach.  

ShoponMiamiBeach.com 
AVENTURA MALL: 300 butikker og  

seks varemagasiner under samme tak.  
Kjente kjeder som Nordstrom,  

Bloomingdale’s og Macy’s. aventuramall.com
DESIGN DISTRICT:  

Shoppingparadis med siste nytt fra  
verdenskjente designere.  
miami designdistrict.net
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EN SMAK AV CUBA: I Calle 
Ocho i Little Havana får du de 

beste karibiske drinkene.

MOJITO:  
En kubansk 
spesialitet.

UT PÅ TUR
KULINARISK BY VAN-
DRING: Miami Culinary 
Tours arrangerer ulike 
matturer i Miami. Vi ble 
med på en i Little Havana 
– med en smak av det 
lokale livet, maten, musik-
ken og atmosfæren.  
miamiculinarytours.com
GATEKUNST: I nabo-
laget Wynwood kan du 
oppleve gatekunst på 
høyt nivå. Bli med på  
en guidet kunsttur  
med selskapet Wynwood 
Art Walk. wynwood-
artwalk.com
PÅ TO HJUL: Miami 
Beach er som skapt for 
sykling. Stativer med 
bysykler finner du mange 
steder. Bike and Roll 
arrangerer sykkelturer 
med guide til Little  
Havana, kunstområdet 
Wynwood og tropeøya 
Key Biscayne. Les mer 
om sykling i Miami her: 
bikemiami.com, citibike-
miami.com, iride4me.com
TURISTBUSSER: Hop-
On, Hop-Off-bussene har 
flere ruter og stopper ved 
de aller fleste, kjente 
severdighetene. En både 
morsom og praktisk måte 
å utforske byen på. Sjekk  
Bigbustours.com/miami

Cu ban Bar & Cocina fort set ter 
vi med «hot pressed cu ban 
bre ad» som ser ve res med  
stekt ok se kjøtt, løk, to mat og 
ma jo nes el ler røkt svi ne kjøtt 
med ost, pick les og sterk sen-
nep. En de li ka tes se! Ri me lig 
er det også.  

Får du lyst til å bli med på 
en ku li na risk by vand ring, så 
er vårt bes te råd: Still med 
åpne san ser og vær skik ke lig 
sul ten!

MANG FOL DI GE MIA MI
By for ny el se er et fe no men 
som gjør Mia mi spen nen de, 

REISEFAKTA
REISEN: Det er fullt 
mulig å gjøre gode kjøp 
på flybilletter til Miami 
og til nabobyen Fort 
Lauderdale i Florida. 
SAS har nylig startet 
med direkteruter fra 
Oslo til Miami, og  
Norwegian flyr direkte 
til Fort Lauderdale.  
Priser fra cirka kr 3000 
pr. person. Se etter 
gode tilbud på:  
ticket.no, finn.no, sas.no, 
nor wegian.no
MIAMIS TURIST-
KONTOR: miamiand-
beaches.com
KOMME SEG RUNDT: 
Systemet med 
by syklene Citi Bike på 
South Beach fungerer 
bra. Det går også  
lokalbuss, og ønsker du 
på enkelt vis å komme 
deg rundt til de kjente 
severdighetene, så kan 
turistbussene anbefa-
les. Bigbustours.com/
miami 
RULLESTOL: Myndig-
hetene i Miami låner 
gratis rullestoler som er 
spesialdesignet for bruk 
på badestrendene.  
miamibeachfl.gov
KOMBINER MED 
CRUISE: Miami er ver-
dens største cruisehavn 
og mange rederier har 
turer som starter her. 
Kombiner gjerne noen 
dager i Miami med et 
cruise i Karibia. De  
fleste selskapene har 
gode tilbud når det ikke 
er høysesong. Se etter 
gode tilbud på:  
cruise.no, cruisespesia-
listen.com

Her er det utrolig mye fint å shoppe, 
og med åpningstider til klokken 
23.00 er det fort gjort å handle litt 
mer enn planlagt. 

CLAUIDA TAHVANINEN, STOCKHOLM

KARIBISK STEMNING: 
Little Havana har den 
største konsentrasjonen 
av kubanere i USA.

JUNGLE ISLAND: Mer enn 
3000 eksotiske fugler, orangu-
tanger, slanger og eksotiske vek-
ster på Watson Island i Biscayne 
Bay. jungleisland.com

EVERGLADES SAFARIPARK: 
Nasjonalparken Everglades står 
på UNESCOs verdensarvliste. 
Det subtropisk sumpområdet 
med alligatorer, slanger, skilpad-
der og et rikt fugleliv ligger en 
halvtimes biltur fra Miami.
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der gam le og for fal ne om rå der 
blir som nye. Brickell i Mia mi 
Down town er blitt by ens svar 
på Manhattans Wall Street 
med byg nin ger som kap pes 
om å skra pe seg mot him me len 
fra et kom pakt sent rum. Men 
det te kun ne vært fi nans strøket 
i hvil ken som helst ame ri-
kansk stor by, så du bør ikke 
tråkke bort for mye tid her. 

For Mia mi sprer seg ut mot 
ha vet og inn over land med en 
rek ke by de ler som ikke lig ner 
hver and re: Ele gan te Cor al 
Gables, idyl lis ke Coco nut 
Grove, jom frue li ge Key  
Bis cay ne, ville Ever gla des,  
det al le re de om tal te na bo laget 
Little Havana og far ge ri ke 
Little Hai ti med sine spen nen-
de re stau ran ter og voo doo-  
in spi rer te bu tik ker. Flykt nin-
ge ne fra Hai ti ble ikke like 
godt mot tatt som ku ba ner ne, 
og det er en be ty de lig fat ti ge re 
by del, men far ge rik og ek so-
tisk. Men du bør ikke vand re 
her et ter mør kets frem brudd.  

GA TE KUNS TENS KAR NE VAL
Er du in ter es sert i sam tids-
kunst og «Street Art» er 
kunst ner by de len Wynwood et 
sted du ab so lutt bør be sø ke. 
Len ge var det te et strøk som 
nes ten in gen opp søk te fri vil-
lig. Fa brikk om rå det som en 
gang hu set sto re de ler av  
tek stil in du stri en, Coca-Cola 

WYNWOOD WALLS: 
Grafittikunst i ver-
densklasse! Ryan viser 
oss rundt med et 
stort engasjement.

VEGGMALERI: Little Haiti  
byr på fargerike omgivelser, 
voodoo-inspirerte butikker og 
karibisk mat.

STRANDPROMENADE: Gå ikke 
glipp av Ocean Drive med sine 
vakre art deco-bygninger fra de 
glade 1920-årene.

MIAMI: Solskinnsbyen har 
alt; hvite strender, vakker  

arkitektur, bra shopping og  
førsteklasses matopplevelser.

Company og Wynwood  
Brewery ut vik let seg til en 
spø kel ses by og hjem sted for 
hus lø se, kri mi nel le gjen ger, 
push e re og pro sti tuer te. 

De sto re, tom me vegg fla te ne 
inn bød til tag ging og graf fi ti, 
og en blan ding av van da lis me 
og ga te kunst ut vik let seg side 
om side på by ens skyg ge si de. 
Et ter hvert søk te fle re av ver-
dens frem ste graf fi ti kunst ne re 
seg hit – og nå er det slit ne 
na bo laget blitt et sent rum for 
kule ka fe er, mik ro bryg ge ri er 
og al ter na ti ve de sig ner bu tik ker. 
Noen vegg ma le ri er er nå på 
lis ten over ver dens bes te ga te-
kunst, mens and re verk er i 
kon ti nu er lig for and ring. På 
godt og vondt. Det du ser på 
veg gen i dag, er der kan skje 
ikke i mor gen. 

– Her er det fort satt litt vill 
vest. Jeg kal ler det ga te kuns-
tens kar ne val, sier Ryan, vår 
en ga sjer te guide som selv har 
bak grunn som ga te kunst ner 
og kjen ner his to ri en bak så å 
si hvert enes te mal te strøk i 
det te far ge ri ke na bo laget. 

– Det fin nes ikke ma ken i 
hele ver den. Wynwood Walls er 
ver dens stør ste og mest spen-
nen de kunst pro sjekt og Miamis 
nye tro fé, slår Ryan fast. •

hjemmet@egmont.com

HAV PÅ ALLE KANTER: 
Storbyen Miami har spredd seg 
utover mange små øyer som er 
bundet sammen av broer.


