
VIAXE A MIAMI

●Miami é unha cidade internacional no extremo de
Florida. Tamén é un destino turístico familiar de primeira.
O excepcional clima do sur de Florida convirten a cidade
nun destino atractivo durante todo o ano.



O primer día vamos a visitar.

Museo de Ciencias
● Museo de Ciencias de
Miami, un lugar que che
permitirá disfrutar e aprender
cun montón de obxectos e
experimentos. Prodán
observar paxaros, serpes,
tartarugas e réptiles de todo
tipo, hay un acuario e un
planetario en 3D.

Pola tarde visitaremos o
Fundimension.
●O Fundimension é un gran
centro de Arcade con autos de
coche, piscina de bolas, zonas
de escalada, un teatro 7D, un
xogo de raios láser de última
xeneración e moito máis.



FOTOS DO PRIMER DÍA.

. Museo de Ciencias           .Fundimension



Segundo día de visita

MIAMI SEAQUARIUM
●Aunque existen outros parques, vale a pena unha visita,
se queres ver espectáculos de golfiños, leóns mariños e
orcas. Podese alimentar aos tiburóns de 200 libras,
nadar con golfiños e tamén interactuar con pinguíns e
focas.

●Ao final do día podemos visitar o South Pointe Park.
Toda a zona está rodeada por un fermoso parque de
céspede, unha praia de augas tranquilas, restaurantes e
un pequeno parque acuático para nenos.



FOTOS DO SEGUNDO DÍA

●MIAMI SEAQUARIUM  .SOUTH POINTE PARK



TERCEIRO DÍA

MONKEY JUNGLE
●La Monkey Jungle é unha
reserva natural dedicada a la
protección de varias especies
de primates. Trátase dun
circuito onde as persoas
camiñan por un túneles feitos
con mallas de alambre,
mentres que os primates
encontranse en liberdade.

CRANDON PARK BEACH

●É considerada unha das dez
mellore praias de Estados
Unidos, consiste nun longo
tramo de area branca e augas
cristalinas. É unha zona moi
tranquila onde ademais, é
posible alquilar unhas bonitas
cabañas onde pasar a noite.



FOTOS DO TERCEIRO DÍA
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ÚLTIMO DÍA

FLAMINGO PARK

●O Flamingo Park se encontra no corazón de South
Beach conta con varias estructuras de fútbol, canchas de
basquet e de tenis , e por suposto a famosa Flamingo
Pool. Trátase dunha pisciana pública diseñada para
nenos moi pequenos cunha profundidade máxima de 15
pulgadas, ademais incluie xoguetes de auga e un
tobogán.



FOTOS DO ÚLTIMO DÍA
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FIN

●E ata aquí acabamos. Recoméndovos esta 
cidade porque ten moitos luxos. Un saúdo e 
adeus.


