As praias de Fort Myers & Sanibel
Fort Myers & Sanibel, praias de areia branca, vida selvage exótica e vegetação subtropical. Chamada de
`Flórida da Flórida`, por suas belezas naturais, é o paraíso preferido de muitos americanos e
estrangeiros.
Além de ser uma dás melhores áreas para se colher conchas no mundo, aquí a natureza ofrece um retiro
natural com parques e reservas em abundancia, perfeito para andar de canoa e caiaque, sem contar
com uma incível pesca litoranea.
Sanibel e Captiva são ilhas exclusivas, calmas e ideais para famílias amantes da natureza e esportes
aquáticos. Saõ 40 km para camihar de bicicleta que é uma das formas preferidas para mover-se nas
ilhas. Em Sanibel e Captiva, e també, para p sul de Estero Island (continuação de Fort Myers Beach)
pode-se encontrar reservas naturais, refúgios e parques para practicar ecoturismo e desfrutar da
natureza autentica e conservada da antiga Flórida.
Fort Myers Beach possui 11 km de Praia e um pequeño centro ao redor de `times square`com varias
lojas, bares e restaurantes onde se pode desfrutar da cozinha típica da região e saborear um coquetel de
cores vibrantes escutando música ao vivo. Você vai se encantar com o por do sol, a areia branca como
grãos de açúcar e aguas de cor azul claro trnasparente, uma beleza natural intocada.
Podemos passear pelo berço histórico `Fort Myers Beach Pier`, e sem dúvida é um dos melhores lugares
para contemplar o por do sol. Em Fort Myers Beach há diversas opções de hoteis e uma ampla oferta de
casa ou condominios de aluguel, localizados directamente sobre a areia branca da Praia.
Para os amantes da histórica e cultura existem varios temas que podem ser explorados em Fort Myers e
retroceder no tempo. Duas das pessoas mais innovadoras da industria dos Estados Unidos, Thomas
Edison e Henry Ford passavam os invernos em suas residências localizada na famosa rua McGregor
Boulevard e nas orlas do rio Caloosahatchee. Pode-se visitar e pasar libremente pelos parques e jardins
de flores tropicais conservados em perfeito estado. Um áudio tour em seu idioma está disponível para
que possam aprender os detalhes ao mover-se pelos diferentes ponto da propriedade.
No centro da cidade de Fort Myers, você pode explorar as ruas calmas do centro, a variedade de cafés e
restaurantes e encontré a loja perfeita para suas compras.
A região de Fort Myers & Sanibel tem uma ampla gama de atrações e lugar para se visitar.
Um lugar seguro e ideal para toda a família, ou para aqueles que querem estar tranquilo e desfrutar de
um lugar muito especial e verdadeiramente belo.

