
Af Jean Tonnesen

Vandet er ikke koldt, ikke varmt – lidt 
ligesom mad, der både er sur og sød 
på samme tid. Vækkeuret ringede for et 
kvarter siden. Jeg lader kroppen flyde 
i overfladen, læner hovedet en halv 
centimeter længere bagud – vandet in-
vaderer mine kinder og truer med at 
løbe ned næsen. Benene finder fodfæ-
ste på bunden, og mine skuldrer bry-
der vandspejlet i poolen, som danner 
centrum for projektet Sunset Bay på 
Merritt Island, der ligger mellem In-
dian River og Banana River ved Cocoa 
City og -Beach mod Atlanterhavets blå 
slag mod Amerikas og Floridas østkyst. 
Langt væk fra dansk efterår, regnskyl 
og ét-cifrede temperaturer.

Med 21 år i bagagen 
Projektet Sunset Bay har 21 år bag 
facaden, men i 2006 blev alle 192 
lejligheder renoveret og udbudt som 
ferieboliger. Fra fødslen var projektet 
apartments – udlejnings-lejligheder – 

men nu er det condoes, ejerlejligheder, 
der kan bruges som ferieboliger. 142 af 
de 192 lejligheder er solgt – enten som 
helårsboliger eller ferieoaser. 

Det er søndag, og de andre beboere 
bag de mange døre ligger enten stadig 
under fjerdynen, er væk for weekenden 
eller nyder den lune morgen inden dø-
re i de kølige, airconditionerede køk-
kener. En enkelt fugl har fundet vej til 
poolen, men da den ser mig i vandet, 
letter den med kraftige vingeslag ud 
over Indian Rivers bølger, klos op af 
poolen, og fortsætter mod Cocoa Citys 
morgen-gader. 

Ikke mindre end King Size
I nattens mørke sov jeg i en af projek-
tets prøvelejligheder – en af dem, der 
er upgraded med marmor-flader i køk-
kenet, klinker på gulvet og møbleret 
med king size senge, der er den mind-
ste størrelse, man kan købe i Florida. 
King Size – Konge- størrelse – mindre 
kan det ikke være i Guds eget land, 
som amerikanerne så fyldt med selvtil-
lid kalder deres hjemland. 

Lejlighederne i Sunset Bay er enten 
one- eller two-bedrooms. Det betyder, 
at der er et eller to værelser udover 
køkken-alrum, entré og badeværelser – 
plads nok til, at man kan invitere fami-
lie og venner på besøg, men også stort 
nok til, at man kan nyde en uge eller to 
i kærestens arme. Jeg lader kroppen og 
hovedet droppe under poolens blanke 
overflade og svømmer mod kanten. 
Hvis jeg havde tid, ville jeg lade spaens 
bobler massere mine muskler, men jeg 
skal videre. John F. Kennedy Space Cen-
ter venter med endeløse køer, fotos fra 
Månen og udsigt til affyringsramper, der 
for små 40 år siden skabte historie, da 
Neil Armstrong blev sendt til Månen. 

Atrium-gårde med tropiske planter
Temperaturen er allerede godt over 20 
af de grader, vi bruger i Europa, så jeg 
fryser ikke. På vej tilbage til lejlighe-
den passereres små atrium-gårde med 
træer, buske og pink og lilla buketter på 
planter, man kun ser i tropiske lande 
– alt sammen mellem og udenfor lej-
lighederne.

En sprinkler sætter i gang og minder 
om, at selvom det er regnsæson, så har 
planterne brug for vand til rødderne.

Alt sammen mindre end 45 minut-
ters kørsel fra Orlando med verdener 
i Disneys ånd, fyldt med vand og glim-
mer – der er 12 mil eller cirka 20 ki-
lometer til Cape Carnevals rum-center 
og endnu kortere til Cocoa Beachs ver-
densberømte surferstrand.  

Et dyk langt væk 
fra efterår

Pool, spa og udsigt over Indian Rivers bølger. Projektet Sunset 
Bay på Merritt Island blev opført i 1986, men 20 år efter fik hele 
projektet et ansigtsløft og er nu ferielejligheder i luksusklassen.

Sunset Bay – Merritt Island

 Adresse: 225 South Tropical Trail, Merritt Island,  »
Florida 32952
 Antal ejerlejligheder: 192 »
 Faciliteter: Clubhouse med trådløst internet,  »
fi tnesscenter, tennisbane, garage, pool, spa, 
udendørs bar ved poolen og mulighed for 
opbevaring af egen sejlbåd.
 Byggeår: 1986/2006 »
 Størrelser: Fra 38 til 96 kvadratmeter boligareal  »
plus altaner.
 Priser: Mellem 164.000 og 299.000 dollar  »
– 836.00 og 1.525.000 kroner.

Se mere på sunshineworld.dk
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Et ”Jack and Jill-
badeværelse”

Når man køber hus, lejlighed eller feriebolig i Amerika, kan 
man løbe ind i udtrykket ”Jack and Jill”. Et ”Jack and Jill” 
er et badeværelse, der deles af to separate soveværelser 
med indgang fra to sider til det samme badeværelse med 
to vaske – herhjemme er ”Jack and Jill” nok mest kendt 
fra 90’er tv-serien Beverly Hills 90210, hvor de to tvillinger, 
Brenda og Brandon, i løbet af store dele af seriens 296 
afsnit delte badeværelse på den måde.  

Pool, spa og udsigt over In-
dian Rivers bølger. Projektet 
Sunset Bay på Merritt Island 

blev opført i 1986, men 20 
år efter fik hele projektet et 
ansigtsløft og er nu ferielej-

ligheder i luksusklassen.


