DESTINAtiON
miami

Se & göra | Mat & Dryck | Kaféer | Barer
nattliv | Shopping | sova | bra att veta

Destination: Miami
Se & göra

Mat & Dryck

Kaféer

BARer & nattliv

Det är inte alldeles

enkelt att hålla reda på de
olika områdena i Miami. En
kort introduktion kan alltså
vara på sin plats:

Se & göra
Ernst Hemingway, Miami Vice, Vogue och trendiga art deco-magasin. Bilden av Miami har formats och förmedlats av de stora elefanterna.
Men tro inte att du känner staden bara för det.
Miami fungerar som ett paket amerikanska flingor; bara den som verkligen går på djupet finner
överraskningen.

Miami Beach, ett område
norr om South Beach
(SoBe), var den ursprungliga turistmagneten. Idag är
den inte alls lika intressant
eller trendig som SoBe
men fortfarande vacker
och med tydliga spår av
ett svunnet, men inte bortglömt, Miami Beach.
I South Beach däremot återfinns de glamourösa hotellen, stränderna,
art deco-distriktet och de
hetaste nattklubbarna. Tidigare fanns här glimtar av
elegans och klubbliv i ett
hav av loppiga hotell, droghandlare och förfall, men
sedan dryga tio år tillbaka
är det här ”the place to be”.
Downtown Miami är i
första hand ett affärsdistrikt med skyskrapor, men
också transitpunkt till både
Little Havana, Design
District och Little Haiti. Här
finns också en av tre broar

SHOPPING

över till Miami Beach från
fastlandet.
Ingenstans blir ”Latin
Miami” tydligare än i Little
Havana, vars huvudgata,
Calle Ocho, har både
intressanta butiker och
krogar. Vid korsningen med
SW 13th Avenue ligger
Brigade 2506 Memorial,
monumentet över de fallna
vid Bay of Pigs-invasionen 1961 (då USA-stödda
exilkubaner invaderade
Bahía Cochinos på Kuba i
syfte att störta Fidel Castros regim).
Design District är i stort
sett en uppsjö av inredningsbutiker och kläddesigner. Oftast krävs branschtillhörighet för att handla
här men det är kul att fönstershoppa.
Coral Gables är en
underbar liten exklusiv
stadsdel. Precis som i fallet
med Venice Beach på västkusten ville en excentrisk
miljonär skapa ett amerikanskt Venedig. George
Merricks planer gick i
stöpet men staden bär
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imponerande spår av hans
ambitioner. De tydligaste
och mest uppskattade
exemplen är kanalerna,
som bitvis kan vara svåra
att hitta, överdådiga Biltmore Hotel och svalkande
Venetian Pool.

Stränderna
Bahia Honda State Park
utses ofta till USA:s bästa
strand. Perfekta sanddyner, tropisk vegetation och
granne med ett fågelreservat. Ett par timmars bilväg
från Miami, men värt resan.
Lummus Park Beach
är huvudstranden i Miami
Beach. Lång, ren, vacker,
gratis och nästan perfekt.

Mellan 5th och 11th Street
får kvinnor gå topless.
Sträckan vid 12th Street är
något av ett epicentrum för
strandens gayliv.
Virginia Key Beach är en
vacker smal strand med
relativt få besökare. Många
vattenaktiviteter. Rekommenderas varmt. (Adress:
3701 Rickenbacker Causeway, Key Biscane.)
Exklusiva strandklubben
La Piaggia drivs av Robert
Pascal (La Voile Rouge i
Saint Tropez). Elegant, kul
och dyrt. Le dig in!
Adress: 1000 South Palm
Drive, Miami Beach. Tel. +1
305 674 06 47)
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Art Deco
Sightseeing
Miamis art deco-arkitektur,
ibland kallad tropical deco,
syns inte bara på hotellen
och de viktigaste officiella
byggnaderna. Hyreshus,
villor, affärer och skolor har
i många fall mer av sina
ursprungliga detaljer och
diskretare färgskalor kvar
än de mer firade kusinerna
längs Ocean Drive.
För mer info:
Miami Design Preservation
League, Art Deco Welcome
Center
Adress: 1001 Ocean Drive,
Tel: +1 305 531 34 84
www.mdpl.org
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Miami Museum
of Science &
Planetarium
Fantastiskt museum som
tar besökaren på en naturvetenskaplig resa. Dessutom ett bra wildlife-center
på utsidan med ormar,
fåglar och insekter.
Pris: $10
Adress: 3280 South Miami
Avenue
Tel: +1 305 646 42 00
www.miamisci.org

Miami Seaquarium
Temapark med vattendjur;
spektakulära valar, sjölejon
och delfiner bland annat.
Ta med en extra omgång
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torra kläder för säkerhets
skull!
Pris: $23.95
Adress: 4400 Rickenbacker
Causeway, Key Biscayne
Tel: +1 305 361 57 05
www.miamiseaquarium.com

The Florida
Everglades
National Park
Världsarvet The Everglades är Nordamerikas enda
subtropiska våtland. Här
finns ett rikt fågelliv och,
vilket är unikt, den enda
plats där krokodiler och alligatorer lever sida vid sida.
Nationalparken har leder
där besökaren kan komma
riktigt nära djurlivet. Inga
offentliga transporter går till
Everglades, vilket betyder att
hyrbil eller organiserade turer
är de bästa alternativen.
Adress: 950 N Krome Ave
Homestead
Tel: +1 305 242 77 00
www.nps.gov/ever
www.everglades.nationalpark.com

El Credito Cigars
Floridas kubanska hjärta
ligger i stadsdelen Little
Havana. Besöket här inkluderar förslagsvis El Credito
Cigar Factory där du får se
hur cigarrer rullas på traditionellt kubanskt vis. Sista
fredagen varje månad förvandlas hela Little Havana
till en gatufest (Viernes
Cultural) med musik, dans,
mat och teater.
Pris: Gratis
Adress: 1106 SW 8th St

Tel: +1 305 324 04 45
www.elcreditocigars.com

Miami Metro Zoo
Över en kvadratkilometer
stort zoo. Rymmer cirka
2000 djur, bland annat vita
bengaliska tigrar, exotiska
fåglar, apor, koalor, elefanter,
kängurur och mycket mer.
Pris: $ 11.50
Adress: 12400 SW 152nd
Street
Tel: +1 305 251 04 00
www.miamimetrozoo.com

Miamis art decoarkitektur, ibland
kallad tropical
deco, syns inte bara
på hotellen och de
viktigaste officiella
byggnaderna.
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Joe´s Stone Crab
Restaurant
Stadens med lätthet mest
kända matställe öppnade
redan 1913 och håller
öppet enbart under krabbsäsongen (okt-maj), då
köerna för att få ett bord
ringlar sig långa. Det finns
bättre skaldjursställen i
Miami, men upplevelsen är
det väsentliga på Joe´s.
Adress: 227 Biscayne St
Tel: +1 305 673 0365

Grass Restaurant
& Lounge
När Grass, i Miamis
Design District, åter öppnade dörrarna i april 2007
hyllades de omedelbart
som en av områdets verkliga hotspots. Den förre
peruanske chefskocken
Pedro Duartes är utbytt
mot Michael Jacobs
och ur menyns smakfulla pärmar kan nämnas:
”arugala salad with warm
goat cheese crumbles and
macerated grape tomatoes”, ”citrus-dusted Maine
diver sea scallops with
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butternut squash bisque
and oyster mushrooms”,
”cashewcrusted pineapple
cheesecake woth pistachio
ice cream”.
Adress: 28 NE 40 St.
Tel: +1 305 573 33 55
www.grasslounge.com

Ago (The Shore
Club)
Robert De Niros andra
Ago-restaurang tog med
sig både den utmärkta italienska menyn och köksgeneralen Agostino Sciandri
från originalet i Los Angeles. Restaurangen tog över
lokalen från De Niros tidigare äventyr, Sirena, och
hans uttjatade Nobu ligger
runt hörnet. Mycket populär, boka bord i förväg.
Adress: 1901 Collins
Avenue, Miami Beach
Tel. +1 305 695 32 42

Tap Tap
Miamis främsta haitiska
krog. Starkt, kryddigt och
bitvis en smula ovant. Servitörerna är medvetna om
de frågetecken som kan
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uppstå och levererar relevanta jämförelser för att
förklara ingredienser och
smakupplevelser. Väggmålningarna fokuserar på
Haitis kultur och voodooreligionen.
Adress: 819 5th Street,
Miami Beach
Tel. +1 305 672 28 98

Versailles
Namnet må vara franskt
men köket klassiskt
kubanskt. Matsalen är stor
och ganska högljudd, vilket
är en del av charmen.
Adress: 3555 SW 8th
Street, Miami
Tel. +1 305 444 02 40

Abbey Dining Room
(Abbey Hotel)
Somliga krogar får helt
enkelt inte den uppmärksamhet de förtjänar. Art
deco-restaurangen Abbey
Dining Room är en av dem.
Smakfullt, svalt och elegant, Abbey är perfekt för
en stillsam middag och välbehövlig paus från hektiska
South Beach.

Adress: 300 21St Street,
Miami Beach
Tel. +1 305 531 03 33

Hy Vong
Kryddigt vietnamesiska
rätter i hjärtat av Little
Havana. Börja med bläckfisksallad marinerad i limejuice.
Adress: 3458 SW 8th St
Tel: +1 305 446 36 74

Tantra
Skaldjur, mango, choklad,
avokado, tryffel och kaffe
är några av kökets favoritingredienser. Kom tidigt
för lugn och ro eller efter
klockan nio för skoj med
fler gäster. Utnämnd till
Miamis mest romantiska
restaurang två år i rad.
Adress: 1445 Pennsylvania
Avenue, Miami Beach.
Tel. +1 305 672 47 65
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get. Jazz med Lola på tisdagar och Adoras Dragboy på onsdagar. Alltid fritt
inträde.
Adress: 1057 Washington
Avenue, Miami Beach
Tel. +1 305 538 94 78

Kaféer

Segafredo
Espresso
Serverar Floridas bästa
kaffe (och ruskigt bra
cocktails dessutom).
Adress: 1040 Lincoln
Road, Miami Beach,
FL 33139
www.segafredocafé.com

Skybar (The Shore
Club)

David’s Cafe
Här kan man stöta på
en och annan skådis,
exempelvis från tv-serien
CSI:Miami (även om de för
det mesta håller till i Los
Angeles). Starkt, kubanskt
kaffe är David’s specialitet
men det går även att äta
frukost, lunch och middag
här – eller vad du vill,
kaféet är nämligen öppet
dygnet runt.
Adress: 1058 Collins
Avenue
Tel. +1 305 534 87 36

sova
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Club Space
Dansfanatiker (som avgudar Paul Oakenfold och
co.) söker sig till Miamis
trancehimmel, Club Space,
med rätt att servera alkohol
dygnet runt.
Adress: 34 NE 11th Street
Tel: +1 305 350 19 56

Opium Garden
Jätteklubben Opium
Garden, med namn som
Paris Hilton på gästlistan,
har Miamis längsta köer
men snabb och effektiv

dörrpersonal som uppskattar om du är välklädd.
Klubben har inget tak och
är upplyst av månen och
ett dussin enorma färgglada rislampor. Strategiskt placerade sängar och
soffor för samkväm. Party
hela natten.
Adress: 136 Collins
Avenue, Miami Beach

den på hotellets baksida.
Gästerna roterar genom
baren för att fylla på glasen
och festandet spiller över åt
alla möjliga håll och kanter.
Pink spelar gärna biljard här
när hon är i Miami.
Adress: 1685 Collins Ave,
Miami Beach, FL
Tel. +1 305 672 20 00

Rose Bar (Delano)

Richard Trainors Twist är
fortfarande en av de populäraste gayklubbarna i Miami.
Stort, varierat och svårsla-

Gömmer sig i ett diskret, smalt prång mellan
Delanos lobby och trädgår-

Twist

Håller i snabb takt på att
bli legendariskt bland
Miamis loungers. Här festar
dagens populärkulturella
stjärnor tillsammans med
lokala primadonnor. Platta
solbruna magar paraderas till tonerna av skålande
i dyra drinkar. De stora
sängarna i trädgården är
att föredra när partyt inne i
baren blir för vilt. Svårt att
komma in på helgerna men
de som bor på hotellet slinker in utan problem.
Adress: 1901 Collins
Avenue, Miami Beach
Tel. +1 305 695 31 00

Nikki Beach Club
Strandfiltsparty året om
råder på Nikki. Här finns
också Pearl, som är ett bra
komplement, med stolar
inspirerade av snäckskal

och prickiga bord mot
orangea väggar. Miami
är fullt av vackra människor men på Pearl är de av
någon anledning strået
vassare. Och drinkarna
strået starkare.
Adress: 1 Ocean Drive,
Miami Beach
Tel. +1 305 538 11 11

Mokaï
Mycket kändisar på denna
relativt nya mininattklubb.
Kan vara lite svårt att
komma in men inte omöjligt. Påkostad och dyr
inredning och atmosfär
men ändå bra och avslappnad stämning.
Adress: 235 23rd Street
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och ägaren Chris Blackwell
(Island Records grundare)
driver inspelningsstudio
bakom lobbyn. Stort urval
av cd-skivor i rummen.
Dubbelrum: från $200
Adress: 1200 Collins
Avenue, Miami Beach
Tel. +1 305 604 50 63

shopping
Den som söker coola

butiker, trendiga secondhandaffärer eller bara det
senaste ur Vogue åker till
South Beach, Design District
eller Upper East Side. Den
som absolut inte begränsas av en budget testar Bal
Harbour Shops (9700 Collins Avenue) som är Miamis
motsvarighet till Rodeo
Drive. Här samsas Prada,
Gucci och Louis Vitton med
Gap och Banana Republic.
Sasparilla Vintage är

vald till en av Miamis bästa
butiker. Från Gucci till
Pucci via D&G och Gaultier. Butiken köper mycket
av sina varor från de bättre
bemedlades ”garderobsstädningar” vilket mer eller
mindre garanterar att inget
i butiken burits mer än en
eller två gånger.
Adress: 1630 Pennsylvania
Avenue, Miami Beach.
Tel. +1-305-532 66 11
Den som vill köpa hela

South Beach-stilen i ett
enda (dyrt) paket söker sig
till Ocean Drive, ett knippe
butiker som alla bidrar med

en viktig del av den lokala
modeuniformen. Lågt skurna
byxor och shorts samt tunna
toppar för henne. Tajta kortärmade skjortor och fladdriga
linnebyxor för honom. Snitsiga solglasögon och klockor
Adress: 840 Ocean Drive

The Raleigh

Tabacalera Las Villas

lever upp till förhoppningarna om hur en cigarrfabrik ser ut, och doftar. Unikt
utbud i den lilla butiken
plus kunnig bolmande personal. Kubanska cigarrer är
förbjudna i USA, men ett av
Las Villas märken är gjord
på tobak från kubanska
plantor odlade i Nicaragua.
Adress: 1524 SW 8th
Street, Miami
Tel. +1-305-541 50 04
Efter drygt 60 år är
Casino Records tveklöst
den latinska musikscenens
konung. Allt från Celia Cruz
och Carlos Vives till artister få utanför Kuba och
Latinamerika hört talas om.
Filmer på dvd.
Adress: 1208 SW 8th
Street, Miami Tel. +1 305
856 68 88

sova
Delano
Bo med stjärnorna. Ian
Schragers Delano har till
skillnad från flera av hans
andra hotell inte tappat särskilt mycket av sin glans.
Tvärtom, det lockar och
pockar fortfarande på uppmärksamhet. Agua Spa är
en pärla, Demi Moore trivs
här och Rose Bar har en
given plats i nattlivet.
Dubbelrum: från $550
Adress: 1685 Collins
Avenue, Miami Beach
Tel. +1 305 672 20 00
www.delano-hotel.com

The Shore Club
Det är här det händer.
Filmstjärnorna leker med
rockstjärnorna, modets
konungar dompterar sina
kronprinsar och en och
annan tvättäkta prinsessa
viftar loss ordentligt när
ingen ser. Christy Turlington håller i trådarna på
hotellets Sundãri Spa och
Robert De Niros Ago och
Nobu står för maten. Shore
Clubs tre byggnader har
totalt 325 rum och sviter
samlade runt en vacker
trädgård och en tämligen
tam pool. Nattens Skybar

är dock allt annat än tandlös och samlar Miaminattens vildaste menageri.
Dubbelrum: från $550
Adress: 1901 Collins
Avenue, Miami Beach
Tel. +1 305 695 31 00
www.shoreclub.com

The Marlin
Något sliten klassiker synonym med SoBe sedan
början av 1990-talet. Inredning av Barbara Hulanicki, en gång ansvarig för
varuhuset Biba i London.
Modellagenturen Elite har
kontor i samma byggnad

Hotellet figurerade flitigt i
1940-talets medier, från
färgglada uppslag i Life
Magazine till Esther Williams filmade vatteneskapader. När renoveringen
avslutades runt 2004
inleddes en ny era. André
Balazs (The Standard,
Chateau Marmont, The
Mercer med flera) är ny
ägare. Två tredjedelar av
rummen har havsutsikt.
Dubbelrum: från $150
Adress: 1775 Collins
Avenue, Miami Beach
Tel. +1 305 534 63 00
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Flygplats

Lokaltrafik

Miami International Airport (MIA), fjorton kilometer nordväst om Miami,
är en av världens mest
frekventerade flygplatser.
Taxi finns alldeles utanför bagageutlämningen
och kostar cirka 22 dollar
downtown och 24 dollar till
Miami Beach. En ”Super
shuttle” som går dygnet
runt kostar cirka 10-12
dollar per person downtown och 14-16 dollar till
Miami Beach.
Reguljär busstrafik länkar
flygplatsen med hela Miamiregionen och ”Tri-Rail”tåget finns på flygplatsstationen strax öster om flygplatsen.
www.miami-airport.com
www.supershuttle.com/htm/
cities/mia.htm
www.tri-rail.com

Miami har acceptabla allmänna kommunikationsmedel och bussarna går
dygnet runt. I Miami Beach
är Electrowave Shuttle
snabbt och smidigt för den
som inte vill promenera.
Dessutom billigt.
www.miamidade.gov
www.commuterservices.
com/mbtma

Fort Lauderdale Airport (FFL) ligger 40 kilometer från downtown. Mer
info på:
www.broward.org/airport

Miami Post Office
Öppet måndag till fredag
mellan 8-17.
Adress: 200 South Biscayne Boulevard STE 600a,
Miami, FL 33131-9997,
Tel: +1 (305) 374 0319

Taxi
Framkörningsavgiften
är 1.50 dollar. En taxitur mellan downtown och
Miami Beach kostar cirka
18 dollar.
Central Cab
Tel: +1 (305) 532 5555
www.centralcab.com
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Miami Beach Post
Office
Adress: 1300 Washington
Avenue, Miami Beach, FL
33139, Tel: +1 (305) 672 2447

Apotek
Wallgreen Drug Store,
24 hour Pharmacy
Adress: 1845 Alton Road,
Miami Beach, FL 33139
Tel: +1 (305) 531 8868
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Tandvård

Turistbyrå

Dental Emergency
Lab Center Inc, 24
hour service
Adress: 8000 Biscayne
Boulevard, Miami, FL
33138
Tel: +1 (888) 392 2785

Greater Miami and
the Beaches Convention and Visitors
Bureau
Adress: 701 Brickell
Avenue, Suite 2700, Miami,
FL 33131
Öppet veckodagar:
8.30–18.00
Tel: +1 (305) 539 30 00
www.miamiandbeaches.
com

El
110-115 volt.
Adapters går att köpa i de
flesta elaffärer.

väder
Karta
cityguider

Invånare
365,000

valuta
1 US dollar (US$) =
100 cents

Öppettider
Affärer har normalt
öppet mellan 10–21,
måndag till lördag och
12–18 på söndagar.

Internet
www.miamiandbeaches.com
www.miami.org
www.visitmiami.com
www.miamibeachchamber.com

Tidningar

Yellow Cabs
Tel: +1 (305) 444 4444

Post

fakta
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