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PORTS 

 

PORT CANAVERAL, FLORIDA 
Port Canaveral, FL on umbes tunniajase sõidu kaugusel Orlando, 
kaks tundi Tampast ja kaks ja pool tundi Jacksonville. 
Tallahassee on vaid alla viie tunni Põhja pool. Port Canaveral on 
lähim linn Disney World ja teised teemapargid Orlando ja on 
kõrval Cape Canaveral Kennedy Space Center. Sadama lähedal 
on mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas mitu miili randadest ja 
parkidest, Paadisõit, kalapüük, ostlemine ja mitmed restoranid. 
Keel: inglise               Valuuta: USA dollar (USA dollarit) 

 
SINT MAARTEN 

 

Lendavad kaks lippu, see saar on pooleldi prantslane ja pooleldi 
Hollandi keel. Kruiisilaevad kutsuvad sagedamini Hollandi poolel 
Sint Maarten, tuntud oma kauplus-vooderdatud, kitsas rajad ja 
päevaseid kasiinod. Philipsburgis on saadaval saare 
ekskursioonid, mis paiknevad Ameerika tassi jahil ja 
snorgeldamisekskursioonidel. Golfimängijad peaksid vaatama 
mullet Bay.  
Keel: Hollandi     Valuuta: Euro (EUR), USA dollar (USA dollarit)  
 

 

ST. KITTS 
St. Kitts on koduks mõned parimad näited Lääne-India 
arhitektuur, mis kõik on seatud keset dramaatiliselt kaunis 
maastik. Parim kaldaekskursioon on hästi korraldatud saare 
ekskursioon, kus on külastada 17. sajandi Briti kindlust Brimstone 
Hillis ja pealinna saitidel. Rannad on suurepärased, sealhulgas 
Friari laht, mis avaneb Atlandi ookeani ja Kariibi mere piirkonda.  
Keel: Inglise 

Valuuta: Ida-Kariibi dollar (XCD), USA dollar (USA dollarit) 
 

 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

Vana San Juan on rikas Hispaania traditsioonide, 
munakivitänavate ja koloniaalarhitektuuriga. See osa Puerto 
rican ' i linnast on jalgsi kergesti nähtav ning kruiisilaevad saavad 
osta käsitööna või lõõgastuda varjulise pargi juures. New San 
Juan on selgelt elegantne, kus on luksuslik kuurordid, 
suurepärased restoranid ja suurejooneline kasiinod. Külastajad 
saavad liituda ekskursiooniga EL Yunque ' iga, mis on ainus 
troopiline vihmamets USA riiklikus metsasüsteemis. 
Seiklushimuline reisijad soovivad võtta süvamere kalapüüki, 
snorgeldamist või sukeldumist. 
Keel: Inglise/hispaania keel         Valuuta: USA dollar (USA dollarit) 
 

 

GRAND TURK, TURKS JA CAICOSE SAARED 
See väike saar, vaid kuus miili pikk ja kolm miili lai, annab kõik 
tegevused päike armastajad vajavad. Veeta aega sukelduda, 
ratsutada rannas, mängides golfi või vaalavaatlus (hooajal).  
Keel: Inglise          Valuuta: USA dollar (USA dollarit)  

 


