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Miejsca warte do zwiedzenia na florydzie:
● Miami Beach
● Orlando
● Walt Disney World Resort
● Key West
● Universal Orlando Resort
● Panama City Beach



Floryda, czyli Słoneczny Stan 
położona jest na południowym 
wschodzie Ameryki i przyciąga coraz 
więcej polskich turystów spragniony 
świetnej pogody i pięknych, 
piaszczystych plaż. Tego tu na pewno 
nie brakuje, bo Florydę oblewają 
wody Zatoki Meksykańskiej oraz 
Atlantyku. To także trzeci najbardziej 
zaludniony stan Ameryki z ponad 20 
milionami mieszkańców! Poznaj inne 
ciekawostki o Florydzie.



Ciekawostki o florydzie:
1. Floryda jest bardzo 
płaska. Najwyższczy 
punkt stanu - Britton 
Hill znajduje się 
zaledwie 105 metrów nad 
poziomem morza. Nie 
spodziewajcie się tu 
wzniesień rodem z Parków 
Narodowych USA czy 
Alaski.



2. W Stanach 
Zjednoczonych Floryda 
jest największym 
producentem arbuzów, 
truskawek, pomarańczy 
czy pomidorów. Sprzyja 
temu oczywiście ciepły, 
słoneczny klimat.



3.Disney World na 
Florydzie odwiedza średnio 
pięćdziesiąt tysięcy osób 
dziennie, a zdarza się, że 
liczba dobija nawet do stu 
tysięcy! Przygotujcie się 
na kolejki. Park jest też 
tak duży jak prawie całe 
miasto San Francisco!



4. Na Florydzie leży 
Canaveral - słynny 
przylądek na którym 
zlokalizowane jest Centrum 
Kosmiczne im. Johna 
Fitzgeralda Kennedy'ego, 
czyli ośrodek NASA 
przeznaczony do startów 
statków kosmicznych oraz 
startu i lądowań promów 
kosmicznych.



5. Floryda jest jedynym miejscem 
na świecie gdzie krokodyle i 
aligatory żyją w sąsiedztwie.

6.Niezależnie od tego gdzie 
jesteśmy na Florydzie, nigdy nie 
mamy dalej niż 100 kilometrów do 
oceanu! Odpowiada za to 
oczywiście położenie Florydy na 
półwyspie.



Floryda jest w większości położona na 
wielkim półwyspie pomiędzy Zatoką 
Meksykańską, Oceanem Atlantyckim i 
Cieśniną Florydzką. Graniczy ze stanami 
Georgia oraz Alabama na północy. Floryda 
leży niedaleko Karaibów, Kuby i Wysp 
Bahama. Rozległy pas przybrzeżny Florydy 
był postrzegany przez rząd Stanów 
Zjednoczonych jako potencjalne miejsce 
ataku w trakcie II wojny światowej, 
dlatego wybudowano lądowiska i pasy 
startowe na terenie całego stanu oraz 
dookoła niego. Do dziś około 400 z nich 
jest wciąż w użyciu.



klIMAT NA FLORYDZIE
Klimat stanu jest podrównikowy 
i zwrotnikowy morski. Prąd 
Zatokowy sprawia, że stan ten 
jest jednym z najbardziej 
wilgotnych w kraju z częstymi 
letnimi burzami i sporadycznie 
niszczycielskimi huraganami. 
Średnia roczna suma opadów 
dochodzi do 1500 mm. Roślinność 
jest śródziemnomorska, na 
południu zwrotnikowa.




