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GRABBARNA I 
MIAMI VICE SATTE 

EN GÅNG DENNA 
JETSETSTAD PÅ 

VÄRLDSKARTAN. 
MIAMI ÄR STADEN 

SOM HAR ALLT 
OCH ÄR HETARE 

ÄN NÅGONSIN. HÄR 
HITTAR DU UNIKA 

STJÄRNKROGAR, 
EXKLUSIV SHOPPING 

OCH PRISBELÖNTA 
LYXHOTELL.

DE Så k All ADE ”Miami Vice-båtarna” susar fortfarande förbi med 
dånande motorer, och studsar långt ifrån obemärkt förbi över vatt-
net. Ljudet är öronbedövande. Båtlivet är stort och den stora båt-
mässan som hålls på Miami Beach varje år i februari lockar mäng-
der av människor från hela världen och den ena yatchen efter den 
andra transporteras iväg till nya hem.

På Miami Beach behöver du inte gå långt för att uppleva det all-
ra bästa. Det mesta ligger uppradat bredvid varandra. Restaurang-
erna, barerna, nattklubbarna och hotellen. Är du shoppingsugen 
kan du strosa längs med Collins Avenue eller i de mycket exklusi-
va och extremt noga utvalda boutiquerna i hotellkomplexen. Om 
du inte väljer något av alla shoppingmalls förstås. Bal Harbour är 
naturligtvis en favorit. Efter en ekonomisk dvala blomstrar det nu 
åter och nya hotell och restauranger slår upp portarna på löpan-
de band i Miami. James Hotel, SLS, Juvia, Minos. Villa Azur för att 
nämna några. Alla lyxställen. Moderna och exklusiva. Och är de 
inte nya så renoveras de till det bästa. Legendariska Delano har till 
exempel fått sig en rejäl ansiktslyftning i restaurangen. Coola Per-
ry Hotel med Amerikas största rooftop och magisk utsikt håller 
just nu på att byggas om fullständigt och öppnar först upp våren 
2014. Det var här som David Guetta stod och spelade skivor för nå-
got år sedan på Winter Music Conference. Världens största festival 
för elektronisk dansmusik. Hela Miami Beach gungar den veckan. 

DE N k AriB iSk A övärlDE N ligger bara några timmar bort och in-
fluenserna från framförallt Kuba men också Haiti och Jamaica är 
färgstarka inslag i staden. De flesta som bor här har spanska som 
första språk. I Miami samlas alla kulturer och typer av människor. 
Konstnärer, artister, modeskapare, skådespelare, tv-profiler, mo-
deller, mediafolk, musiker, idrottsstjärnor, fastighetspampar och 
annat affärsfolk. Inte minst alla glada och lättklädda turister som 
är på besök och njuter av det fantastiska klimatet. Miami är en 
metropol. En metropol att räkna med mer än någonsin. Och visst 
satte polisserien Miami Vice en gång staden på världskartan, men 
nu handlar det mesta om glamour och lyx och inte minst sol och 
bad. Miami har allt. ■
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RESTAURANGER & BARER
Catch Miami
Restaurangerna ploppar upp i Miami och ett av 
nytillskotten är Catch Miami som ligger på Collins 
Avenue. Här äter du riktigt god asiatisk mat. Ett tips är 
att testa en Dirty Bastard innan maten. Den sätter igång 
matsmältningen sägs det… Sushin är förresten ”to die 
for”. Stället har varit fullbokat nästan varje kväll sedan 
öppnandet. 

Adress: Catch Miami, 1545 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139. 
www.jameshotels.com

Barton G
Missa inte Barton G som firar tio år. En trevlig 
amerikansk restaurang där burgarna är favoriter. Varje 
måltid är en kulinarisk upplevelse. Beställer du räkor till 
exempel, serveras de på en popcornbädd och fisken är 
insvept i papper när den kommer till bordet. Spara plats 
för dessert. De är magiska! Och stora! 

Adress: Barton G. 1427 West Avenue, Miami Beach, FL 331 39. 
www.bartongtherestaurant.com

Joe’s Stone Crab 
I år firar denna klassiska restaurang 100 år. Joe’s är vida 
känt och här måste man äta minst en gång under en 
livstid. Krabborna är givetvis färska och bland de bästa 
i världen. Restaurangen har därför bara öppet under 
säsong. Ingen bordsbokning utan man väntar glatt i 
baren. 

Adress: Joe’s Stone Crab, 11 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139. 
www.joesstonecrab.com

Azul
På Brickell Key i det fantastiska Mandarin Oriental ligger 
restaurangen Azul. Här sitter du väldigt läckert precis 
vid vattnet och skyskraporna i ögonvrån. Och det var 
faktiskt på Azul som Brad Pitt ertappades med Jennifer 
Aniston för första gången. Maten är som alltid väldigt 
god. 

Adress: Azul, 500 Brickell Key Drive, Miami, FL 331 31. 
www.mandarinoriental.com

Villa Azur
Öppnade för ett år sedan och blev på kort tid väldigt 
populärt. Hit vallfärdar celebriteterna, inte minst 
skådespelaren och ägaren Olivier Martinez som gärna 

äter middag här med sin flickvän Halle Berry. På Villa 
Azur dricker du Miamis bästa drinkar. Boka bord! 

Adress: Villa Azur Miami, 309 23rd St, Miami Beach, FL 331 39. 
www.villaazurmiami.com

Juvia
Det här stället är det som alla pratar om. Det har 
funnits knappt ett år och erbjuder Miamis bästa utsikt. 
Priserna är höga men det är inte maten du betalar för. 
Häng gärna i baren hela kvällen om du inte äter en god 
middag. Dock måste du boka bord ett par veckor innan. 
Juvia ligger märkligt nog i ett parkeringsgarage, dock 
med egen hiss. 

Adress: Juvia Miami, 1111 Lincoln Road, Miami Beach, FL 331 39. 
www.juviamiami.com

Setai
Detta asiatiska topphotell stoltserar även med en av de 
bästa barerna och bartenders. Mr Ling som arbetar här 
gör South Beachs bästa cocktails. Ett måste är hans 
Chili Passion. Vill du kan du stanna på middag då maten 
också är fantastisk. Givetvis asiatisk. 

Adress: The Setai, 2001 Collins Avenue, Miami Beach, FL 331 39. 
www.thesetaihotel.com

Living Room, W
I jättekomplexet W, ligger det flera sköna barer, 
bland annat lobbybaren, Living Room. Här har du 
garanterat kul och du blir ständigt uppvaktad. Många 
världsstjärnor bor på W, så passa dig för alla paparazzis 
när du sippar på ditt bubbel. Dansa till gryningen om du 
vill i nattklubben ”The Wall” precis bredvid. 

Adress: W, 2201 Collins Avenue, Miami Beach, FL 331 39. 
www.wsouthbeach.com

HOTELL
SLS Hotel
Arkitekten Philippe Starck ligger bakom detta 
fantastiska boutique hotell. SLS Hotel har allt och här 
spanar du in en mängd snygga och trendiga människor. 
Du hittar också restaurangen Katsuya såväl som baren 
Hyde Lounge. Superhett! Och nytt och trendigt! Pris 
per natt i dubbelrum, från 3 960 kr. Pris per natt i 
penthouse, från 38 570 kr. 

Adress: SLS Hotel, 1701 Collins Avenue, Miami Beach, FL 331 39. www.
slshotels.com
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Mandarin Oriental
Kommentar egentligen överflödig när det gäller 
Mandarin Orientals hotell. De levererar alltid världen 
över. På den härliga ön Brickell Key i downtown ligger 
detta läckra hotell. Njut av den privata stranden eller i 
en solstol vid poolen. Det bästa av två världar. Pris per 
natt i dubbelrum, från 3 100 kr. Pris per natt i svit, från 
9 500 kr. 

Adress: Mandarin Oriental, 500 Brickell Key Drive, Miami, FL 331 31. 
www.mandarinoriental.com

James Hotel 
Detta nyrenoverade hotell bjuder in till en otroligt härlig 
atmosfär och man känner sig genast hemma. Och lyxig. 
Ett riktigt designhotell och mycket resurser har lagts på 
interiören. Sviterna har alla havsutsikt. Du kan enkelt och 
snabbt skämma bort dig här. Pris per natt i dubbelrum, 
från 3 100 kr. Pris per natt i svit, från 5 000 kr. 

Adress: James Hotel, 1545 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139. 
www.jameshotels.com

Delano
Madonnas gamla hotell går aldrig ur tiden. Delano 
ligger mitt i smeten nära Lincoln Road och all shopping. 
Inredningen och designen på hotellet är riktigt läcker 
och beundransvärd. En trappa ner hittar du nattklubben 
Florida Room, där exempelvis Lenny Kravitzs guldpiano 
förgyller inredningen. Missa inte alla sköna poolpartyn. 
Pris per natt i dubbelrum: Från 2 900 kr. Penthouse per 
natt, från 32 810 kr. 

Adress: Delano South Beach, 1685 Collins Avenue, Miami Beach, FL 331 39. 
www.delano-hotel.com

The Standard
Upplev den andra sidan av Miami Beach med utsikt 
mot downtown och alla skyskrapor. I detta något 
lugnare och mer sofistikerade hotell finns dessutom 
ett underbart spa med hamam, aromabastu och alla 
behandlingar du kan tänka dig. Utanför bryggan susar 
båtarna á la Miami Vice förbi i full fart. Pris per natt i 
dubbelrum, från 2 200 kr. Pris per natt i svit, från 6 910 kr. 

Adress: Spa Miami Beach, 40 Island Avenue, Miami Beach, FL 331 39. 
www.standardhotels.com

AKTIVITETER
Bal Harbour Mall
Är du riktigt shoppingsugen eller vill du bara titta på 
vackra människor? Åk då till superexklusiva Bal Harbour 
Mall. Här finns alla märkesbutiker man kan önska, plus 
diamanter från Tiffany & Co, Cartier och Harry Winston. 
Ät gärna en god lyxig vinlunch och njut av dina inköp. 
Shopping i världsklass. 

Adress: Bal Harbour Shops, 9700 Collins Avenue, Bal Harbour, FL 331 54. 
www.balharbourshops.com

Basket
Gillar du NBA? Eller sport i allmänhet? En stjärnspäckad 
show? Eller Junkfood? Se Miamis stolthet Heat när de 
slåss om titeln i en av USA:s största ligor. Biljetterna är 
inte alltid lätta att få tag på och vill du sitta nära plan 
får du hosta upp några tusen dollar. Men det är värt 
det när James eller Wade dunkar i trepoängare efter 
trepoängare. 

www.nba.com/heat

Sol och bad
Den långa stranden på Miami Beach är alltid lika 
inbjudande, nästan oavsett årstid, eftersom det 
tenderar att vara varmt året runt. Ditt hotell ordnar 
sannolikt med stolar, annars går det bra att hyra 
överallt. Är du leksugen så hoppar du på en jet-ski en 
sväng. Ta gärna rundan till downtown och runt Star och 
Palm Island. Magiskt.

r E S O r

SLS Hotel.

Delano.

Delano.



66 LIFESTYLE MAGAZINE

Sawgrass Mills
Det sägs att det är en outlet, och visst är det en del 
bottenskrap, men i det stora hela är Sawgrass Mills ett 
självklart resmål. Ett av landets största köpcentrum 
med över trehundra butiker och du kan spendera en 
del timmar här. Givetvis finns de flesta märkesbutiker 
representerade. 

Adress: Sawgrass Mills, 12801 West Sunrise Boulevard, Sunrise, FL 33323. 
www.simon.com/mall/sawgrass-mills

Concierge 
Nästan alla finare hotell erbjuder såklart denna service 
och kanske har du även din egen, men de som kan 
Miami bäst är Miami Lux Estates. Dessutom talar de 
svenska. Förutom mäklarservicen de erbjuder om du vill 
passa på att investera i något flådigt, så kan de ordna 
precis allt du önskar. Nästan alltid även det omöjliga. 
Extra viktigt i Miami! 

www.miamiluxestates.com

Winter Music Conference
Varje år, en vecka i mars, pågår världens största festival 
för elektronisk dansmusik på plats i Miami. Staden 
förändras märkbart och människor från hela världen 
kommer hit. Inklusive världens bästa DJ:s. Mer än 500 
olika events tar plats under veckan och varje hotell gör 
sin egen grej. På en rooftop står vår egen Axwell och 
spelar, vid en pool står David Guetta och vid en annan 
Avicii. Denna vecka är oförglömlig! Och väldigt väldigt 
kul. 

www.wintermusicconference.com

MIAMI
Invånare: 430 000, i storstadsområdet 4,9 miljoner.
Religion: protestanter 52 procent, romersk-katolska 24 
procent.
Tidsskillnad: – 6.
Språk: engelska (de flesta talar även spanska).
Bästa tid att besöka: Höst och vår är behagligast då 
vädret är stabilt. Orkansäsongen slutar i oktober.
Ta sig hit: I dagsläget finns inga direktflyg från Sverige 
till Miami. Lättast flyger man med British Airways och 
Air France som har dagliga direktflyg från London 
respektive Paris. Från 1 december flyger Norwegian från 
Stockholm Arlanda till Fort Lauderdale i Florida. 
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