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Se & gJøRe
ernst hemingway, Miami vice, vogue og trendy 
art deco-magasiner. Bildene av Miami er blitt 
formet og formidlet av de store elefantene.  
Men tro ikke at du kjenner byen av den grunn. 
Miami fungerer som en pakke amerikansk corn-
flakes; bare den som virkelig går i dypet, finner 
overraskelsen. 

Det er ikke enkelt å 
holde styr på de forskjellige 
områdene i Miami. En kort 
introduksjon kan altså være 
på sin plass: 

Miami Beach, et område 
nord for South Beach 
(SoBe), var den opprin-
nelige turistmagneten. I 
dag er den på ingen måte 
like interessant eller trendy 
som SoBe, men fremdeles 
vakker og med tydelige spor 
av et svunnet, men ikke 
bortglemt, Miami Beach.

I South Beach derimot 
ligger de glamorøse hotel-
lene, strendene, art deco-
distriktet og de heteste 
nattklubbene. Tidligere 
fantes det knapt nok et 
glimt av eleganse og klubbliv 
i et hav av elendige hoteller, 
stofflangere og forfall, men i 
de siste ti årene er dette blitt 
”the place to be”. 

Downtown MiaMi er først 
og fremst et forretnings- 
distrikt med skyskrapere, 
men også transittpunkt til 
både Little Havana, Design 
District og Little Haiti. Ikke 
noe sted blir ”Latin Miami” 

mer tydelig enn i Little 
Havana. Hovedgaten,  
Calle Ocho, har både inter-
essante butikker og spise-
steder. 

Design District er stort sett  
et hav av interiørbutikker 
og klesdesignere. Som 
oftest kreves det bransjetil-
hørighet for å kunne handle 
her, men det er uansett 
morsomt å vindusshoppe. 

Coral Gables er en  
vidunderlig liten eksklusiv 
bydel. Akkurat som i tilfellet 
Venice Beach på vest- 
kysten, ville en eksentrisk  
millionær skape et ameri-
kansk Venezia her. George 
Merricks planer gikk i 
vasken, men byen har 
ennå imponerende spor 
etter hans ambisjoner.  
De tydeligste og mest  
prisverdige eksemplene  
er kanalene, overdådige 
Biltmore Hotel og svalende 
Venetian Pool.

StRendene
Bahia Honda State Park 
blir ofte valgt som USAs 
beste strand. Bare et par 
timers biltur fra Miami finner 

du perfekte sand-dyner, 
tropisk vegetasjon og er 
nabo med et fuglereservat. 

Lummus Park Beach 
er hovedstranden i Miami 
Beach. Lang, ren, vakker, 
gratis og nesten perfekt. 
Mellom 5th og 11th Street 
får kvinner lov til å gå topp-
løse. Strekningen ved 12th 
Street er litt av et episenter 
for strandens gayliv.

Virginia Key Beach er 
en vakker, smal strand 
med relativt få besøkende. 
Mange vannaktiviteter. 
Anbefales varmt (3701 
Rickenbacker Causeway, 
Key Biscane).

Den eksklusive strand-
klubben La Piaggia drives 

av Robert Pascal (La Voile 
Rouge i Saint Tropez). Ele-
gant, kul og dyr. Smil deg inn! 
Adresse: 1000 South Palm 
Drive, Miami Beach
Tlf. +1 305 674 06 47

aRt deco 
SightSeeing
Miamis art deco-arkitektur, 
iblant kalt tropical deco, er 
ikke bare synlig på hotel-
lene og de viktigste offisi-
elle bygningene. Leilighets-
komplekser, villaer, butikker 
og skoler har ofte mer av 
sine opprinnelige detaljer 
og diskrete fargeskala igjen 
enn de mer feirede kusi-
nene langs Ocean Drive. 
For mer info: 
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Miami Design Preservation 
League, Art Deco Welcome 
Center
Adresse: 1001 Ocean 
Drive
Tlf. +1 305 531 3484
www.miamisci.org

the floRida  
eveRgladeS  
national paRk
Verdensarven The Ever-
glades er Nord-Amerikas 
eneste subtropiske våt-
mark. Her finnes et rikt 
fugleliv og det eneste 
stedet der krokodiller og 

alligatorer lever side ved 
side. Det er ingen offentlig 
transport til Everglades, 
noe som betyr at leiebil 
eller organiserte turer er  
de beste alternativene. 
Adresse: 950 N Krome Ave
Homestead
Tlf. +1 305 242 7700
www.nps.gov/ever
www.everglades.national-
park.com

el cRedito cigaRS
Et besøk i Little Havana 
inkluderer forslagsvis El 
Credito Cigar Factory der 

du får se hvordan man 
ruller sigarer på tradisjonelt 
kubansk vis. Siste fredag 
hver måned forvandles 
hele Little Havana til en 
gatefest (Viernes Cultural) 
med musikk, dans, mat  
og teater. 
Pris: Gratis
Adresse: 1106 SW 8th St
Tlf. +1 305 324 0445
http://elcreditocigars.com/

MiaMi MetRo Zoo
Zoo på over én kvadrat-
kilometer. Rommer cirka 
2000 dyr, blant annet hvite 
bengalske tigrer, eksotiske 
fugler, aper, koalaer,  
elefanter, kenguruer og 
mye mer. 
Pris: $ 11.50
Adresse: 12400 SW 152nd 
Street
Tlf. +1 305 251 0400
www.miamimetrozoo.com

MiaMi MuSeuM of 
Science & planeta-
RiuM
Fantastisk museum som 
tar publikum med på en 

MiaMi SeaquaRiuM
Temapark med vanndyr. 
Ta med et ekstra sett tørre 
klær for sikkerhets skyld!
Pris: $23.95 
Adresse: 4400 Ricken- 
backer Causeway,  
Key Biscayne
Tlf. +1 305 361-5705
www.miamiseaquarium.com

naturvitenskapelig reise. 
Dessuten er her et fint  
wildlife-senter på utsiden 
med ormer, fugler og  
insekter. 
Pris: $10
Adresse: 3280 South 
Miami Avenue
Tlf. +1 305 646 4200
www.mdpl.org

 MiaMiS aRt deco-
aRkitektuR, iBlant 
kalt tRopical deco, 
eR ikke BaRe Synlig 
på hotellene og de 
viktigSte offiSielle 
Bygningene. 
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Joe´S Stone cRaB 
ReStauRant
Byens uten tvil mest kjente 
spisested åpnet allerede i 
1913 og holder åpent bare 
i krabbesesongen (okto-
ber–mai) – da er køene 
for å få seg et bord svært 
lange. Det finnes bedre 
skalldyrsteder i Miami, 
men opplevelsen er det 
vesentlige på Joe´s. 
Adresse: 227 Biscayne St
Tlf. +1 305 673 0365

gRaSS ReStauRant 
& lounge
Da Grass, i Miamis Design 
District, gjenåpnet dørene 
i april 2007, ble stedet 
umiddelbart hyllet som 
et av områdets virkelige 
hotspots. Spennende og 
variert meny. 
Adresse: 28 NE 40 St. 
Tlf. +1 305 573 3355
www.grasslounge.com

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR

ago (the ShoRe 
cluB) 
Robert De Niros andre 
Ago-restaurant tok med 
seg både den utmerkede 
italienske menyen og kjøk-
kengeneralen Agostino 
Sciandri fra originalstedet 
i Los Angeles. Bestill bord 
på forhånd.
Adresse: 1901 Collins 
Avenue, Miami Beach
Tlf. +1 305 695 32 42

tap tap 
Miamis beste haitiske 
restaurant. Sterkt krydret 
og til dels noe uvant mat. 
Veggmaleriene fokuserer 
på Haitis kultur og på  
voodoo-religionen.
Adresse: 819 5th Street, 
Miami Beach
Tlf. +1 305 672 28 98

veRSailleS 
Navnet er fransk, men  
kjøkkenet klassisk 
kubansk. Spisesalen  
er stor og ganske høylytt  
– det er en del av  
sjarmen. 
Adresse: 3555 SW 8th 
Street, Miami
Tlf. +1 305 444 02 40

hy vong
Krydrede vietnamesiske 
retter i hjertet av Little 
Havana. Begynn med 
blekksprutsalat marinert i 
limejuice. 
Adresse: 3458 SW 8th St
Tlf. +1 305 446 3674

aBBey dining RooM 
(aBBey hotel) 
En del spisesteder får rett 
og slett ikke den oppmerk-
somheten de fortjener. Art 
deco-restauranten Abbey 

Dining Room er et av dem. 
Smakfullt, svalt og elegant, 
Abbey er perfekt for en 
rolig middag og nødvendig 
pause fra hektiske South 
Beach. 
Adresse: 300 21St Street, 
Miami Beach
Tlf. +1 305 531 03 33

tantRa 
Kom tidlig hvis du vil ha 
det stille og rolig. Utnevnt 
til Miamis mest romantiske 
restaurant to år på rad.
Adresse: 1445 Penn- 
sylvania Avenue,  
Miami Beach
Tlf. +1 305 672 47 65

 MiaMiS BeSte haitiSke ReStauRant. SteRkt kRydRet og til 
delS noe uvant Mat. veggMaleRiene fokuSeReR på haitiS 
kultuR og på voodoo-Religionen.
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kafeeR

SegafRedo 
eSpReSSo
Serverer Floridas beste 
kaffe. 
Adresse: 1040 Lincoln 
Road, Miami Beach, FL 
33139
www.segafredocafé.com

david’S cafe
Her kan man støte på 
en og annen skuespiller, 
eksempelvis fra tv-serien 
CSI:Miami (selv om de for 
det meste holder til i Los 
Angeles). Sterk, kubansk 
kaffe er David’s spesiali-
tet, men det går også an 
å spise frokost, lunnsj og 
middag her – eller hva du 
vil, kaféen er nemlig åpent 
døgnet rundt. 
Adresse: 1058 Collins 
Avenue
Tlf. +1 305 534 87 36

cluB Space
Dansefanatikere drar til 
Miamis trance-himmel, 
Club Space, med tillatelse 
til å servere alkohol døgnet 
rundt. 
Adresse: 34 NE 11th Street
Tlf. +1 305 350 19 56

opiuM gaRden
Kjempeklubben Opium 
Garden, med navn som 
Paris Hilton på gjestelisten, 
har Miamis lengste køer, 
men et raskt og effektivt 

BaReR & natteliv
Adresse: 1057 Washington 
Avenue, Miami Beach
Tlf. +1 305 538 94 78

SkyBaR  
(the ShoRe cluB) 
Holder i rask takt på å bli 
legendarisk blant Miamis 
loungers. Her fester 
dagens populærkulturelle 
stjerner sammen med 
lokale primadonnaer. 

ler gjerne biljard her når  
hun er i Miami.
Adresse: 1685 Collins Ave, 
Miami Beach, FL 
Tlf. +1 305 672-20 00

twiSt 
Richard Trainors Twist  
er fremdeles en av de  
mest populære gay- 
klubbene i Miami. Jazz  
med Lola på tirsdager  
og Adoras Dragboy på  
onsdager. Alltid gratis  
inngang.

Vanskelig å komme  
inn i helgene, men de  
som bor på hotellet, 
smyger seg inn uten  
problemer.
Adresse: 1901 Collins 
Avenue, Miami Beach
Tlf. +1 305 695 31 00

nikki Beach cluB
Strandparty året rundt  
på Nikki. Miami er fullt  
av vakre mennesker,  
men på Pearl er de av  
en eller annen grunn  
enda litt flottere – og  
drinkene hakket sterkere.
Adresse: 1 Ocean Drive, 
Miami Beach
Tlf. +1 305 538 11 11

Mokaï
Mange kjendiser på denne 
relativt nye mininattklub-
ben. Kan være litt vanske-
lig å komme inn, men ikke 
umulig. Påkostet og dyr 
innredning og atmosfære, 
men likevel bra og avslap-
pet stemning. 
Adresse: 235 23rd Stree

dørpersonale som fore-
trekker at du er velkledd. 

Klubben har ikke tak og 
er opplyst av månen og et 
dusin enorme fargerike ris-
lamper. 
Party hele natten. 
Adresse: 136 Collins 
Avenue, Miami Beach

RoSe BaR (delano) 
Gjemmer seg i et diskret, 
smal passasje mellom 
Delanos lobby og hagen på 
hotellets bakside. Pink spil-
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delano
Bo med stjernene. Ian 
Schragers Delano har til 
forskjell fra flere av hans 
andre hotellene ikke tapt 
mye av sin glans. Agua 
Spa er en perle, Demi 
Moore trives her, og Rose 
Bar har en selvsagt plass i 
nattlivet.
Dobbeltrom: fra $550
Adresse: 1685 Collins 
Avenue, Miami Beach

Tlf. +1 305 672 20 00
www.delano-hotel.com

the ShoRe cluB 
Det er her det skjer. Film-
stjernene leker med roc-
kestjernene, motekongene 
dresserer kronprinsene 
sine, og en og annen vas-
kekte prinsesse slår ut 
håret skikkelig når ingen 
ser det. Nattens Skybar er 
alt annet enn tannløs og 

BoalteRnativeR
samler Miami-nattens vil-
leste menasjeri.
Dobbeltrom: fra $550
Adresse: 1901 Collins 
Avenue, Miami Beach
Tlf. +1 305 695 31 00
www.shoreclub.com

the Raleigh 
Hotellet figurerte hyppig i 
1940-tallets medier, men 
nå er en ny æra innledet. 
André Balazs (The Stan-
dard, Chateau Marmont, 

Shopping
butikker som alle bidrar 
med en viktig del av den 
lokale moteuniformen. Lavt, 
veldig lavt skårne bukser og 
shorts samt tynne topper for 
henne. Trange, kortermede 
skjorter og flagrende lin-
bukser for ham. 
Adresse: 840 Ocean Drive

tabacalera las Villas 
lever opp til forestillingene 
om hvordan en sigarfa-
brikk ser ut og dufter. Unikt 
utvalg i den lille butikken 
pluss kunnskapsrikt, dam-
pende personale. Kuban-
ske sigarer er forbudt i 
USA, men et av Las Villas 
merker er laget av på 
tobakk fra kubanske  
planter avlet i Nicaragua.
Adresse: 1524 SW 8th 
Street, Miami
Tlf. +1-305-541 50 04

etter goDt og vel 60 år 
er Casino Records uten 
tvil den latinske musikksce-
nens konge. Filmer på dvd. 
Adresse: 1208 SW 8th 
Street, Miami 
Tlf. +1 305 856 68 88

Den soM leter etter 
coole butikker, trendy 
secondhand-butikker eller 
bare det siste fra Vogue, 
drar til South Beach, 
Design District eller Upper 
East Side. Den som ikke 
har begrenset budsjett, 
tester Bal Harbour Shops 
(9700 Collins Avenue), 
Miamis svar på Rodeo 
Drive. Her møtes Prada, 
Gucci og Louis Vitton med 
Gap og Banana Republic. 

sasparilla Vintage er 
valgt til en av Miamis beste 
butikker. Butikken kjøper 
mye av varene sine fra 
”garderoberengjøringen” til 
de mer velhavende – det er 
så godt som en garanti for 
at ingen ting i butikken har 
vært brukt mer enn en eller 
to ganger. 
Adresse: 1630 Pennsylva-
nia Avenue, Miami Beach
Tlf. +1-305-532 66 11

Den soM Vil kjøpe hele 
South Beach-stilen i en 
eneste (dyr) pakke, drar 
til Ocean Drive, et knippe 

The Mercer med flere) er 
ny eier. To tredjedeler av 
rommene har havutsikt. 
Dobbeltrom: fra $150
Adresse: 1775 Collins 
Avenue, Miami Beach
Tlf. +1 305 534 63 00

the MaRlin 
En noe sliten klassiker 
synonym med SoBe fra 
begynnelsen av 1990-tallet. 
Innredning av Barbara 
Hulanicki, en gang ansvar-
lig for varehuset Biba i 
London. Modellagenturet 
Elite har kontor i samme 
bygning, og eieren, Chris 
Blackwell (Island Records 
grunnlegger), driver et inn-
spillingsstudio bakom lob-
byen. Stort utvalg av cd-er 
på rommet.
Dobbeltrom: fra $200
Adresse: 1200 Collins 
Avenue, Miami Beach
Tlf. +1 305 604 50 63
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flyplaSS
Miami International Airport 
(MIA), 14 kilometer nord-
vest for Miami, er en av 
verdens mest frekventerte 
flyplasser. Taxi koster cirka 
22 dollar downtown og 24 
dollar til Miami Beach. En 
”Super shuttle” som går 
døgnet rundt, koster 10–12 
dollar per person down-
town og 14–16 dollar til 
Miami Beach. 

Regulær busstrafikk  
forbinder flyplassen med 
hele Miami-regionen, og 
”Tri-Rail”-toget finner man 
på flyplasstasjonen rett øst 
for flyplassen. 
www.miami-airport.com
www.supershuttle.com/htm/
cities/mia.htm
www.tri-rail.com

FORT LAUDERDALE  
AIRPORT (FFL) ligger 
40 kilometer fra downtown. 
Mer info på:
www.broward.org/airport

Adresse: 1845 Alton Road, 
Miami Beach, FL 33139
Tlf. +1 (305) 531 8868

tannlege
Dental Emergency Lab 
Center Inc, 24 hour service
Adresse: 8000 Biscayne 
Boulevard, Miami, FL 33138
Tlf. +1 (888) 392 2785

fakta

innByggeRe
365 000

valuta
1 US dollar (US$) = 
100 cents

åpningStideR
Butikkene har normalt 
åpent 10.00–21.00 
mandag til lørdag,  
og 12.00–18.00 på 
søndager. 

inteRnett
www.miamiand-
beaches.com
www.miami.org
www.visitmiami.com
www.miamibeach-
chamber.com

aviSeR
Miami Herald
Miami Today
Miami New Times
Biscayne Boulevard 
Times
South Florida Sun- 
Sentinel

gReit å vite 

kaRt

lokaltRafikk
Miami har akseptable, 
offentlige kommunika-
sjonsmidler, og bussene 
går døgnet rundt. I Miami 
Beach er Electrowave 
Shuttle rask og smidig for 
den som ikke vil gå.  
Dessuten billig. 
www.miamidade.gov
www.commuterservices.
com/mbtma

taxi
Startgebyret er 1.50 dollar. 
En taxitur mellom down-
town og Miami Beach 
koster cirka 18 dollar. 
CENTRAL CAB
Tlf. +1 (305) 532 5555
www.centralcab.com
YELLOW CABS
Tlf. +1 (305) 444 4444

poSt
Miami Post Office
Åpent mandag til fredag 
mellom 08.00 og 17.00.
Adresse: 200 South Bisca-
yne Boulevard STE 600a, 
Miami, FL 33131-9997
Tlf. +1 (305) 374 0319

MiaMi Beach poSt 
office
Adresse: 1300 Washington 
Avenue, Miami Beach, FL 
33139
Tlf. +1 (305) 672 2447

apotek
Wallgreen Drug Store, 24 
hour Pharmacy

elektRiSitet
110–115 volt.
Adapter kan kjøpes  
i de fleste el-butikkene. 

nødnuMMeR
911

tuRiStByRå
Greater Miami and the 
Beaches Convention and 
Visitors Bureau
Adresse: 701 Brickell 
Avenue, Suite 2700, Miami, 
FL 33131 Åpent ukedager 
08.30–18.00
Tlf. +1 (305) 539 3000
www.miamiandbeaches.com
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