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VÁ MAIS LONGE. 

CIDADES DIVERTIDAS 
PARA FAMÍLIAS

ONDE COMPRAR, 
COMER E JOGAR 

NA FLÓRIDA
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NOVIDADES DOS EUA
Novos Estádios de 
Futebol Americano 
em Atlanta, Georgia, 
e Orlando, Flórida
Assista ao time Orlando City 
Major League Soccer e seu clube-
irmão, o Orlando Pride National 
Women’s Soccer League, em seu 
novo estádio para 25.500 lugares, 
construído para amplifi car o 
barulho da torcida. Em seguida, 
comemore com outros torcedores 
no bairro dos bares no centro, 

a poucos metros do estádio. 
O Atlanta United Football Club 
vai dividir o Mercedes-Benz 
Stadium, com teto retrátil, com os 
Atlanta Falcons da Liga Nacional 
de Futebol Americano junto 
com shows e outros eventos 
de entretenimento. O primeiro 
evento esportivo no estádio de 
71.000 lugares será uma partida 
do Atlanta United em 30 de 
julho. Conheça novas pessoas e 
aproveite as festividades pré e 
pós-partida no The Fan Village.
VisiteOsUSA.com.br/Georgia, 
VisiteOsUSA.com.br/Florida

Novos parques 
aquáticos em 
Wisconsin
Conhecida como a "capital 
mundial dos parques aquáticos", 
a cidade Wisconsin Dells (em 
Wisconsin) vai inaugurar várias 
novas atrações aquáticas para 
este verão. A nova Great Pool of 
Delphi, no Mt. Olympus Water & 
Theme Park, apresenta uma área 
aquática de quase 2.510 m2, um 
gêiser e uma cachoeira imensa 
de 15 metros. O Kalahari Resorts 
inaugurou um toboágua de 121 
metros para boias de quatro 
pessoas em seu parque aquático. 
São quase 17 metros de queda. 
O resort quer garantir que a região 
continue sendo uma das mais 
indicadas para famílias nos EUA. 

VisiteOsUSA.com.br/Wisconsin

Expansão do 
Market em Seattle, 
Washington
Pela primeira vez em 40 anos, 
o histórico Pike Place Market no 
Puget Sound está passando por 
uma expansão; a inauguração 
pública do MarketFront em junho 
de 2017 inclui 47 novas barracas 
para artistas e fornecedores 
locais. Um novo passeio aéreo no 
Pier 57 e um Seattle Aquarium 
ampliado são dois motivos a mais 
para uma visita. 
VisiteOsUSA.com.br/Seattle

Fotos da esquerda para a direita:  Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 
Georgia; Disney’s Animal Kingdom, Orlando, Florida; CityCenterDC, 
Washington, D.C.; San Juan Range, Durango, Colorado.
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Novos Parques 
Temáticos na Flórida
Dê uma escapada até a Flórida e 
esteja entre os primeiros a conhecer 
as novas atrações nos parques 
temáticos da região de Orlando. 
Embrenhe-se por uma fl oresta 
bioluminescente e suba pelo ar 
em um Banshee em "Pandora – 
The World of Avatar", no Disney’s 
Animal Kingdom, no verão de 2017. 
Em abril, o Universal Orlando Resort 
estreia o passeio em 3-D "Race 
Through New York Starring Jimmy 
Fallon", estrelando o apresentador 

do programa "Tonight Show". 
Volcano Bay, um parque aquático 
de 11 hectares com cascatas, 
escorregadores e botes de rafting, 
inaugura no início do verão de 
2017. As crianças podem praticar 
suas habilidades ninja na Legoland 
no The Ninjago World, com base 
no programa de TV "Lego Ninjago: 
Masters of Spinjitzu". 
O novo passeio terá animação 
em 3-D e efeitos especiais, como 
calor e neblina. O segundo hotel 
do parque, The Legoland Beach 
Retreat, também será inaugurado 
em abril.
VisiteOsUSA.com.br/Florida

Novas Atrações em 
Washington, D.C.
O novo Smithsonian National 
Museum of African American 
History and Culture da cidade 
fi cou tão popular imediatamente, 
que você vai precisar comprar as 
entradas com antecedência. 
O novo CityCenterDC é um destino 
luxuoso de quatro hectares com 
uma mistura de lojas, hotéis, 
restaurantes e espaços públicos. 
VisiteOsUSA.com.br/        
Washington-DC

CONTINUA 
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Inauguração das 
Trilhas "Flow"
Os amantes de mountain 
biking estão indo aos 
montes conhecer as novas 
trilhas "fl ow" em todos os 
EUA. Aqueles com espírito 
aventureiro enfrentam as 
trilhas sem medo, pedalando 
em alta velocidade pelas 
curvas apertadas. Entre os 
mais novos está o Big Marsh 
Bike Park, uma siderúrgica 
abandonada que foi 
transformada em um local de 
ecorrecreação, localizado a 
20 minutos ao sul do Chicago 
Loop. A Divinity Flow Trail foi 
inaugurada ano passado em 
Durango, Colorado, após as 
novas Teaser and Happy Hour 
em Crested Butte, Colorado. 
Entre os outros parques "fl ow" 
que vêm chamando a atenção 
estão o Little Switzerland 
em Wisconsin e o Thunder 
Mountain em Massachusetts.

Procurando ainda mais 
emoção? Essas cidades 
também possuem trilhas 
"fl ow" populares: McKinney 
Falls State Park, Austin, Texas; 
Virginia Key State Park, Miami, 
Flórida; Poison Spider Mesa 
Trail, Moab, Utah; e a Bangtail 
Divide Trail em Bozeman, 
Montana. 

A Famosa Boardwalk 
em Santa Cruz, 
Califórnia
Como melhorar a Santa Cruz 
Beach Boardwalk, um parque de 
diversões à beira-mar que é uma 
das maiores atrações do norte da 
Califórnia? Injete 12 milhões de 
dólares em um projeto que alia 
games, concessões e atrações 
ao calçadão histórico de 1904 ao 
mesmo tempo em que amplia as 
entradas, calçadas e passeios. 
VisiteOsUSA.com.br/
Santa-Cruz-California

Fotos: Boardwalk, 
Santa Cruz, Califórnia

DESCUBRA SOL E  
DIVERSÃO NA FLÓRIDACalifórnia

Como melhorar a Santa Cruz 
Beach Boardwalk, um parque de 
diversões à beira-mar que é uma 
das maiores atrações do norte da 

Comece a planejar as férias de seus sonhos nos EUA ainda hoje!  Expedia.com.br/VisitTheUSA 

4 Vá mais longe.
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CONTINUA 

Everglades National Park, Flórida

Com uma área tão espetacular 
banhada pelo mar — incluindo 
dois litorais, o oceano Atlântico 
a leste e o Golfo do México a 
oeste — não é de se admirar que 
a Flórida seja frequentemente 
chamada de a "Capital Mundial da 
Pescaria". A pescaria esportiva, em 
particular, é incrivelmente popular, 
especialmente em Florida Keys ao 
sul de Miami, onde você encontrará 
diversas marinas, resorts e 
fornecedores prontos para 
reservarem um passeio de pesca 
ou uma excursão no mar. Siga de 
carro por esse arquipélago e pela 
Seven Mile Bridge até o ponto mais 
ao sul de Keys, na icônica cidade 

de Key West. Esta animada cidade 
praiana é conhecida por seus 
bares divertidos, cafés na calçada, 
museus excêntricos e lojas, além de 
crepúsculos maravilhosos. 

A Flórida pode ser conhecida por 
suas praias, mas aqui há muito 
mais o que fazer ao ar livre. Um 
dos pontos altos é o Everglades 
National Park, próximo a Miami, 
e Fort Lauderdale no sul da 
Flórida. Chamado de o "Rio de 
Grama", esse 1,5 milhão de acres 
é lar de algumas das espécies 
mais ameaçadas do país, como 
tartarugas marinhas, águias carecas 
e as palmeiras da Flórida. Uma 

DESCUBRA SOL E  
DIVERSÃO NA FLÓRIDA

Das praias às boutiques até as atividades ao ar livre na água e fora dela, 
a Flórida oferece uma variedade incomparável de experiências de férias.

atividade imperdível aqui é fazer 
uma excursão de aerobarco pelos 
pântanos para observar mais de 
perto a vida selvagem. 

Mais ao norte do lado do Golfo do 
estado fi ca Crystal River, uma hidrovia 
encantadora que mantém uma 
temperatura constante de 22ºC 
que atrai bandos de peixes-boi 
marinhos, especialmente durante 
o inverno. Os guias locais estão 
disponíveis para passeios de barco, 
tornando este o único lugar na 
América do Norte onde é possível 
nadar e mergulhar de snorkel com 
esses mamíferos fantásticos.

VisiteOsUSA.com.br 5
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ar livre de Miami: Bayside, Mary 
Brickell Village ou CocoWalk. Se 
você procura luxo e sofisticação, 
vá ao Bal Harbour Shops. Explore 
os bairros de compras de Miami 
na rua de pedestres Lincoln Road, 
ou visite o Design District para ver 
galerias de arte e antiquários. Na 
costa sudoeste da Flórida, Naples 
possui vários calçadões de compras 
cercados de boutiques, como a 
Fifth Avenue South e a Third Street 
South. O Waterside Shops em 
Pelican Bay e o Village on Venetian 
Bay também contam com lojas 
populares e galerias.

ESPORTES PARA 
PRATICAR
Da Florida Historic Golf Trail, 
com seus excelentes campos de 
golfe pelo estado até os times de 
basquete profissionais Miami Heat 
e Orlando Magic, os amantes dos 
esportes sempre encontram algo na 

Flórida. Vários times profissionais 
também vêm à Flórida para 
treinarem durante a primavera. 
Aproveite essa estação para fazer 
uma visita e assistir a times como 
os Nova York Yankees e os Boston 
Red Sox. Três times profissionais de 
futebol americano — Jacksonville 
Jaguars, Miami Dolphins e Tampa 
Bay Buccaneers — também têm 
origem na Flórida, assim como a 
Daytona International Speedway 
em Daytona Beach, lar de algumas 
das mais famosas corridas de 
carros do mundo. 

Aonde quer que você vá na 
Flórida, não terá de procurar 
muito para encontrar experiências 
extraordinárias à sua espera. Se 
estiver procurando férias em 
família ou uma atividade com mais 
adrenalina ou mesmo luxo, a Flórida 
é o lugar — e ainda por cima com 
céus ensolarados e azuis.  

VisiteOsUSA.com.br/Florida

Fotos de cima para baixo: Mall at Millenia, Orlando, Flórida; 
Pérez Art Museum, Miami, Flórida ParadiseCoast.com.br
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Comece a planejar as férias de seus sonhos nos EUA ainda hoje!  Expedia.com.br/VisitTheUSA 

ARTE E CULTURA
A Flórida também possui muitos 
tesouros culturais e históricos. 
O Perez Art Museum Miami em 
Biscayne Bay tem uma coleção 
predominante de arte moderna 
tão estonteante quanto as águas 
verde-esmeralda que o circundam. 
O Dali Museum em St. Petersburg 
tem a maior coleção de obras de 
Salvador Dali fora da terra natal 
do artista, a Espanha. Também 
em St. Petersburg, a Chihuly 
Collection no Morean Arts Center 
apresenta o mundialmente famoso 
vidro soprado do artista em cores 
espetaculares. No Edison & Ford 
Winter Estates em Fort Myers, você 
pode passear pela propriedade 
de 14 acres em frente ao rio e 
que pertenceu a Thomas Edison. 
Carregados de história, a charmosa 
casa de estilo Flórida antiga do 
inventor, o laboratório e jardins têm 
sido mantidos como um tributo 
ao gênio de um dos homens mais 
notáveis do mundo. 

ÓTIMAS COMPRAS
A mistura de cidades de grande e 
pequeno porte da Flórida oferece 
tudo, desde shopping centers 
espalhados a praças históricas e 
mercados ao ar livre. Em Orlando, 
o Mall at Millenia oferece uma 
casa de câmbio para visitantes 
internacionais, bem como uma 
equipe poliglota. Ele conta 
com uma grande variedade de 
lojas de marcas famosas, como 
Coach e Apple, além de lojas de 
departamentos como a Macy’s. 
O Orlando Premium Outlets tem 
dois locais próximos: International 
Drive e Vineland Avenue. Ambos 
oferecem ótimas promoções 
em roupas e calçados de grife. 
Chamada de a "Rodeo Drive da 
Costa Leste", a Worth Avenue em 
Palm Beach é o principal destino 
para compras de grife da Flórida, 
com lojas em profusão nas calçadas, 
onde você pode aproveitar o 
tempo ensolarado. Além disso, 
você pode combinar compras 
e sol em um dos mercados ao 

6 Vá mais longe.
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ParadiseCoast.com.br
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@VisitLauderdale | #

Aqui, é possível fazer refeições ao ar livre em 
qualquer época do ano. Sua vontade é uma ordem 
na sunny.org/portugues

Conecte-se agora 
à nova Sunny TV 

Network na Apple TV 4 
ou em sunny.org/tv Céu sem nuvens. Uma leve brisa. Uma imensidão azul.

Dê as boas-vindas a férias cheias de diversão na Grande Fort Lauderdale. Rios, praias, refeições ao 
ar livre e os incríveis Everglades são apenas alguns dos muitos motivos para visitar a região. Venha e 
encontre paz (e sol) de espírito. Acesse sunny.org/portugues

2756_Miles MEdia Brunch Portuguese_03_mech.indd   All Pages 12/23/16   10:48 AM
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PRAIAS INCRÍVEIS A APENAS UMA 
HORA E MEIA DE ORLANDO

Delicie-se com o tempo ensolarado, as premiadas praias (incluindo a praia de Clearwater, 
que está sempre repleta de visitantes) e a cultura revigorante deste destino acolhedor e 
descontraído. Há uma série de pequenas e encantadoras praias nas proximidades de St. 
Petersburg, uma cidade animada e repleta de cultura. Relaxe em um quiosque com vista 
para o Golfo do México ou desfrute da privacidade encontrada nas praias das ilhas de 
Honeymoon e Caladesi. Também não deixe de conhecer o agitado centro da cidade de St. 
Pete, onde você encontra galerias de arte, teatros, tavernas que servem cerveja artesanal e 
o icônico Dali Museum. Divirta-se também com os festivais que acontecem o ano todo nas 
24 comunidades de região, que vão desde o enclave grego da cidade de Tarpon Springs 
até a menos conhecida cidade litorânea de Pass-a-Grille.

Comece a planejar suas férias na praia em VisitStPeteClearwater.com

10 Vá mais longe.
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FLORIDA

Fotos em sentido horário, a partir do topo: Opal Sands Resort, Clearwater 
Beach; shuffleboard em St. Petersburg; Green Bench Brewing Co., St. Petersburg

VisiteOsUSA.com.br 11
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Chicago, Illinois Denver, Colorado

DIVERSÃO À BEIRA DO LAGO 
A Cidade dos Ventos pode estar cheia de arranha-
céus, mas as famílias em busca de diversão na grande 
metrópole são atraídas pelo que está abaixo da linha 
do horizonte. Faça um cruzeiro de barco pelo litoral 
do lago Michigan ou ao longo do rio Chicago para 
desfrutar vistas incríveis e desembarque no Navy 
Pier. Suba na histórica Centennial Wheel e divirta-se 
a 60 metros acima das principais atrações do píer, 
incluindo o Chicago Shakespeare Theatre, que oferece 
premiadas produções para toda a família.

Visite o Field Museum of Natural History, o Shedd 
Aquarium e o Adler Planetarium, que garantem 
descobertas para todas as idades. Coloque as  
crianças para molhar os pés na Crown Fountain  
no Millennium Park.

Saboreie o famoso cachorro-quente de Chicago 
durante uma partida de beisebol no Wrigley Field, lar 
do campeão mundial Chicago Cubs. Na Magnificent 
Mile, faça suas compras nos 100 estabelecimentos do 
Water Tower Place, lar das lojas American Girl e LEGO 
e um dos quatro shoppings existentes na mesma 
rodovia. Durante o dia, vá de pizza de massa grossa. 
À noite, prepare-se para pratos mais requintados, 
preparados por chefs premiados.

VisiteOsUSA.com.br/Chicago

Comece a planejar as férias de seus sonhos nos EUA ainda hoje!  Expedia.com.br/VisitTheUSA 

CIDADE COM UMA MILHA  
DE ALTURA 
Conhecida por sua rústica beleza alpina à altura de 
uma milha (ou 1,6 km) ao longo das Rocky Mountains, 
esta cidade é repleta de atrações naturais e perfeita 
para famílias aventureiras. Os locais adoram curtir as 
belíssimas áreas ao ar livre; por isso você encontrará 
muitas vias propícias para caminhar e andar de bicicleta. 
Até mesmo as lojas e bares ficam a céu aberto. 

Passeie pelos ambientes ao ar livre do Denver 
Pavillions, uma faixa urbana de lojas e restaurantes, 
ou os 16 quarteirões de boutiques, spas, galerias e 
restaurantes do Cherry Creek North. Com novos centros 
gastronômicos para a família, como o bairro Hop Alley 
e seu jeito asiático e a descontraída Union Station, a 
cultura familiar de Denver é praticamente imbatível. 

Explore as cordilheiras ao redor através de 
panorâmicas passagens, onde as famílias poderão 
curtir atividades emocionantes,  
como rafting, ou uma experiência familiar mais 
tranquila, como caminhadas ou pesca. 
 Faça uma viagem de um dia até o famoso  
Red Rocks Amphitheatre para apreciar um concerto 
sob as estrelas. Explore  
os espaços verdes e a vida selvagem no Denver Zoo. 

VisiteOsUSA.com.br/Denver

Junte a turma e desembarque nessas vibrantes 
cidades dos EUA, perfeitas para famílias.

Cidades  
Sensacionais Dos  
EUA PARA 
FAMÍLIAS 

12 Vá mais longe.
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San Francisco, Califórnia 

ALGO PARA TODOS 
A Cidade na Baía é o local onde toda a família 
poderá apreciar uma verdadeira experiência cultural; 
as opções vão desde uma região vinicultora a 
fl orestas de sequoias. San Francisco é a porta de 
entrada para experiências inesquecíveis. 

Viaje pelo famoso cenário montanhoso da cidade no 
histórico bonde que vai até a Ghirardelli Square, uma 
área repleta de lojas e restaurantes. Veja os leões 
marinhos banhando-se ao sol no Pier 39 e saiba mais 
sobre o habitat no Aquarium of the Bay. Explore a 
maior Chinatown fora da Ásia e faça uma parada na 
Fortune Cookie Factory para buscar seu biscoito da 
sorte. Desafi e-se com as exposições interativas de 
ciências do Exploratorium e divirta-se o dia todo 
no antigo fl iperama do Fisherman’s Wharf’s. Faça a 
assustadora, mas educativa, excursão por Alcatraz 
e, de lá, embarque no Blue & Gold Fleet Bay Cruise 
para contemplar vistas espetaculares da famosa 
prisão, da Golden Gate Bridge e da cidade. 

Para desfrutar de alguma serenidade, siga até 
a Alamo Square ou o Golden Gate Park, com 
seu Japanese Tea Garden. Venha pronto para 
se banquetear: San Francisco é a realização do 
sonho de todo bom gourmet, com suas famosas 
"taquerias", food trucks de primeira qualidade 
e excelente cozinha étnica. 

VisiteOsUSA.com.br/SanFrancisco

RECONTANDO A HISTÓRIA 
Considerando as suas características 
históricas e educacionais (há 35 faculdades 
e universidades aqui), a cidade típica 
da Nova Inglaterra proporciona cultura 
para crianças e adultos. De Beacon Hill à 
Back Bay, os inúmeros bairros de Boston 
estão carregados de história e arquitetura 
coloniais, um requintado ambiente de 
lojas refi nadas espalhadas por ruas de 
paralelepípedos e um cenário gastronômico 
marcado pela atmosfera portuária da 
cidade (que tal uma deliciosa sopa de 
mariscos e ostras?). 

Passeie pelas ruas iluminadas por lâmpadas 
a gás, saboreie pães de lagosta fresquinhos 
e caminhe pelo porto ao pôr do sol. 
Vá até a Freedom Trail, uma viagem de 
4 quilômetros através de 400 anos da 
história dos EUA, com paradas na casa de 
Paul Revere, uma construção do século 
XVIII e berço do nascimento da Revolução 
Americana. Faça um piquenique no Boston 
Common, o mais antigo parque público do 
país. Navegue pela lagoa do Public Garden 
e um dos famosos pedalinhos da cidade. 

Antes de partir, conheça a Harvard Square 
na vizinha Cambridge para observar as 
pessoas e fazer compras ecléticas. Explore 
o magnífi co Museum of Natural History de 
Harvard ao visitar uma das instituições mais 
seletas dos EUA. 

VisiteOsUSA.com.br/Boston

Boston, Massachusetts 

Fotos da esquerda para a direita: o Cooper 
Lounge na Union Station no centro de Denver, 
Colorado; Millennium Park, Chicago, Illinois; 
Golden Gate Bridge, San Francisco, Califórnia 

VisiteOsUSA.com.br 13
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Com uma paisagem tão diversa quanto vasta, 
não existe lugar melhor para aproveitar o ar livre 
do que a Califórnia. Onde mais você poderia 
encontrar um parque de diversões ao ar livre que 
inclui desertos, montanhas, rios, ilhas e o oceano 
Pacífi co? De cidades de surfe divertidas a grandes 
resorts de esqui e tudo que se encontra entre um e 
outro, se você gosta da vida ao ar livre, a Califórnia 
é um local que você não pode deixar de visitar. 

  Delícias Terrenas 

Dos picos nevados de Mount Shasta no norte da 
Califórnia a Amboy Crater no deserto de Mojave mais 
ao sul, o passado vulcânico da Califórnia convida você 
a descer em um tubo de lava, escalar a borda de uma 
cratera ou mergulhar e uma fonte termal de águas 
naturalmente aquecidas. Os habitantes locais adoram 
a Mono Lake Tufa State Natural Reserve, próxima ao 
Yosemite National Park, por sua paisagem semelhante à 
de Marte e um lago com 1.000 anos de idade que é 2,5 
vezes mais salgado do que o mar. Vistas estupendas das 
montanhas de Sierra Nevada de um lado e o deserto do 
outro tornam esta uma das atrações mais singulares da 
Califórnia. Gaivotas e outras aves marinhas tornam este 
lugar o ponto ideal para observá-los. 

  Estradas Costeiras 

Uma das mais famosas estradas costeiras do mundo, 
a clássica Highway One da Califórnia, liga as cidades 
litorâneas de San Diego e San Francisco. Comece 
por San Diego, onde você pode explorar as atrações 
pelos nove bairros de artes da cidade. Desfrute de 
jantares e compras no bairro litorâneo de La Jolla, 
onde os leões marinhos se reúnem em massa para o 
deleite dos espectadores. Siga para o norte até Los 
Angeles e suas cidades vizinhas dedicadas ao surfe, 
incluindo Redondo Beach. Passeie pelo píer para ter 
vistas incríveis do pôr-do-sol ou ande de caiaque, 
surfe ou pedale pelo litoral de beleza cenográfi ca. 

Alimente seus 

 Tesouros Naturais 
A Califórnia é lar de mais parques nacionais, monumentos e 
sítios históricos do que qualquer outro estado. Emoldurado 
pelas montanhas de Sierra Nevada, o Yosemite National 
Park, no norte da Califórnia, é amado por suas majestosas 
cachoeiras e sequoias-gigantes. Um dos locais mais 
fotografados no Yosemite, Tuolumne Meadows é uma 
extensão preservada limitada por domos de granito 
elevados ao longo do rio Tuolumne. As trilhas para 
caminhadas levam a cachoeiras estrondosas e vistas 
imponentes. Por outro lado, o Joshua Tree National Park, no 
sul da Califórnia, fi ca no encontro dos desertos de Mojave e 
Colorado. Aprecie crepúsculos brilhantes e noites estreladas 
neste local extraordinário cujo nome remete às suas árvores 
únicas. Seja você um montanhista resistente ou mais um 
excursionista e frequentador de praias, a Califórnia possui 
um tesouro natural que é perfeito para você. 

Sonhos
Descubra por que a Califórnia tem          
o clima perfeito para a aventura.

14 Vá mais longe.
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Descubra por que a Califórnia tem o clima perfeito 
para a aventura em VisitCalifornia.com.br

Fotos em sentido horário a partir do canto superior 
esquerdo: Yosemite Valley, Yosemite National Park; 
Santa Barbara; Windansea Beach, San Diego; Bear 
Mountain, Bear Lake 

A partir deste ponto, conheça a pitoresca e 
requintada Santa Bárbara e a região vinícola das 
redondezas. Visite Hearst Castle, a obra de arte 
mediterrânea do antigo magnata da imprensa 
William Randolph Hearst, bem como as praias e 
atrações nas cidades do litoral, como Pismo Beach, 
Carmel, Monterey e Santa Cruz. Arremate sua 
viagem com um passeio de bonde por San Francisco, 
uma das cidades mais vibrantes e culturalmente 
signifi cativas dos Estados Unidos.

  Esqui E Surfe 

Uma das características mais peculiares da Califórnia 
é poder praticar esqui e surfe no mesmo dia. Imagine 
começar o dia com passeio de esqui ou snowboard 
no Big Bear Lake, um resort nas montanhas de San 
Bernardino a apenas duas horas de Los Angeles. 
Esse centro alpino é amado por seus altos picos e 
fl orestas de pinheiros deslumbrantes, além de seu 
grande lago, que se transforma em um polo de 
esportes aquáticos durante os meses mais quentes. 
Depois do almoço, siga até Venice Beach, Malibu ou 
qualquer um dos principais pontos de surfe próximos 
a Los Angeles, onde você poderá admirar o pôr-do-
sol e as ondas ao mesmo tempo.

VisiteOsUSA.com.br 15
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A Região da Capital abrange 
Washington DC, Maryland e Virgínia 
e oferece muitas oportunidades de 
aventuras e exploração. Washington 
DC., a cidade natal do país, conta 
com museus e monumentos de 
nível mundial, bairros singulares, 
restaurantes requintados, belos 
parques e infi nitas opções de 
artes cênicas. 

A entrada é gratuita para todos os 
17 museus Smithsonian e o National 
Zoo. Onde mais podemos ver os 
sapatinhos vermelhos de Dorothy, 
do Mágico de Oz, e admirar itens de 
arte aclamados internacionalmente? 
O conjunto de atrações históricas 
da região e as trilhas relacionadas 
à Guerra Civil Americana 
proporcionam ainda mais opções de 
exploração. 

Há ainda muitas opções de compras, 
como o novo CityCenterDC e o 

Tysons Corner Center, um dos 
maiores shoppings dos EUA, 
com 300 lojas. Outlets premium 
apresentam marcas de grife a preços 
promocionais em quatro centros 
da Região da Capital. Há previsão 
para a abertura de mais dois 
estabelecimentos em 2017. Ainda é 
possível encontrar bons preços nos 
outlets Tanger em National Harbor e 
em Ocean City, Maryland.

Em termos de sofi sticação 
gastronômica, a Região da Capital 
é conhecida pelos frutos do mar, 
principalmente pelas ostras e pelo 
siri-azul. Virgínia consolida cada 
vez mais seu título de "Capital 
das Ostras na Costa Leste". Há 
até mesmo uma Virgínia Oyster 
Trail, que passa por oito regiões de 
Chesapeake Bay, o maior estuário 
do país. Os amantes do vinho 
podem escolher entre 300 vinícolas 

e trilhas do vinho em toda a região. 
Vislumbre a pela paisagem litorânea 
do Leste de Maryland enquanto 
explora as vinícolas ao longo da 
Chesapeake Wine Trail, ou visite 
as montanhas de Virgínia, onde 
as vinícolas e os sítios históricos 
concorrem com as belas vistas da 
Monticello Wine Trail.

Cruze o estado de Maryland e 
descubra cidades à beira-mar e 
praias paradisíacas. Passeie de 
caiaque pelo Assateague Island 
National Seashore, um dos únicos 
lugares do país onde cavalos 
selvagens correm livres. Curta 
a tranquilidade do Shenandoah 
National Park, na Virgínia; são 804 
km de trilhas, centenas de cavernas 
e belas cachoeiras. A Skyline 
Drive do parque tem 169 km de 
comprimento e contorna as Blue 
Ridge Mountains. 

Descubra experiências únicas na Região da Capital dos EUA

Explore a região da capital no site CapitalRegionUSA.com.br

DE MONUMENTOS   
A MONTANHAS
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Descubra experiências únicas na Região da Capital dos EUA

Fotos em sentido horário, a partir do topo: 
Loy’s Station Covered Bridge, Thurmont, Maryland; 
Cove Mountain, Roanoke, Virginia; Washington Dulles 
International Airport; the Lincoln Memorial, Washington, DC

Voos sem escalas dos 
principais destinos do 

mundo para o Aeroporto 
Internacional Washington 
Dulles, tornam o acesso à 
região da capital mais fácil 
do que nunca. Comece 
a planejar sua viagem: 
Expedia.com.br/
CapitalRegionUSA
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Call to action and URL Here
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VIAGEM PELO LITORAL 
DAS CAROLINAS 
Uma das melhores maneiras de vivenciar a beleza 
do litoral das Carolinas do Norte e do Sul é dirigir 
pela Highway 17 por pequenas cidades repletas de 
preciosidades escondidas. Siga de avião até o Aeroporto 
Internacional Raleigh-Durham e de carro por duas horas 
leste até Washington, Carolina do Norte, para começar 
sua viagem pelo litoral. Percorra o centro da cidade 
histórica, fundada em 1776, e explore as exposições e 
fi lmes no North Carolina Estuarium, o segundo maior 
estuário da América do Norte. A trinta minutos ao sul, em 
New Bern, faça uma parada no Moore’s Barbecue para 
apreciar uma carne no mais puro estilo da Carolina do 
Norte, preparada lentamente sobre carvão de carvalho, 
aprecie os belos jardins do Tryon Palace e visite a atração 
Birthplace of Pepsi. Mais ao sul está Wilmington, o local 
de dois romances de sucesso e fi lmes de Nicholas Sparks: 
"The Longest Ride’ e "The Choice". Entre as atrações 
imperdíveis estão a histórica Bellamy Mansion e o navio 
de guerra USS North Carolina. Chegando à Carolina do 
Sul, a Pawley’s Island tem praias belíssimas. Seu centro 
Georgetown Waterfront abriga uma grande variedade 
de lojas ecléticas. À medida em que você segue pela 

estrada, planeje uma parada em Mount Pleasant’s Boone 
Hall Plantation & Gardens, local onde as estrelas do cinema 
Blake Lively e Ryan Reynolds se casaram. Do outro lado de 
uma ponte está Charleston, a cidade mais antiga do estado 
e uma das mais belas. Passeie pelo Battery, um calçadão 
turístico de contenção das águas do mar, faça compras e 
jante no bairro histórico da cidade, famoso por seus jardins 
internos bem cuidados e antiquários. Arremate sua viagem 
pelo litoral na Hilton Head Island, onde 24 campos de golfe 
de nível internacional, restaurantes sofi sticados e praias 
tranquilas e pitorescas esperam por você. 

HISTÓRIA E MÚSICA NO 
TENNESSEE E ALABAMA 
Voe até Nashville, conhecida como a "Cidade da Música" 
e lar do Country Music Hall of Fame. Assista a grandes 
nomes, como Luke Bryan e Carrie Underwood, se 
apresentando em palcos icônicos no Ryman Auditorium e 
na Grand Ole Opry House. Passeie pela Broadway com seus 
vários bares de música ao vivo com astros em ascensão. 
Aprecie pratos favoritos e deliciosos do Sul, como "chicken 
and biscuits", e visite a histórica Belle Meade Plantation 
logo saindo da cidade antes de continuar por mais duas 

Conforto Sulista

TRAVEL SOUTH

Descubra os tesouros culturais e naturais em qualquer uma 
dessas viagens de carro pelas paisagens do Sul.

18 Vá mais longe.
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Call to action and URL Here

Fotos em sentido horário, a partir do topo: French Quarter 
(bairro francês de Nova Orleans) durante o Mardi Gras; 
Great Raft Brewing, Shreveport; U.S. Space & Rocket Center, 
Huntsville, Alabama; música ao vivo em Nashville, Tennessee 

Conforto Sulista

Comece a planejar sua aventura pelo Sul 
agora no travelsouthusa.com 

3

horas a sudeste até Chattanooga. Explore o Tennessee 
Aquarium e o pitoresco centro da cidade às margens 
do rio Tennessee. Aprecie a majestade dos topos das 
montanhas em Lookout Mountain, onde você pode 
começar seu dia com uma visita guiada à caverna para 
ver a maior cachoeira subterrânea do mundo em Ruby 
Falls. Dirija para o sul até Huntsville, Alabama, e visite o 
U.S. Space & Rocket Center, lar do primeiro satélite dos 
Estados Unidos e veículos espaciais de última geração, 
como o Sierra Nevada’s Dream Chaser. Mais ou sul 
fi ca Birmingham, onde você encontrará um conjunto 
de campos de golfe na Robert Trent Jones Golf Trail. 
Descubra as exposições itinerantes no Civil Rights 
Institute e aprecie versões sofi sticadas de pratos sulistas 
em vários restaurantes cujos chefs foram condecorados 
com o prêmio James Beard. Encerre sua viagem com 
uma visita ao litoral deslumbrante Alabama. Com cerca 
de 51 quilômetros de praias de areia branca, as cidades 
costeiras de Gulf Shores e Orange Beach oferecem águas 
azul-turquesa do golfo do México, barracas de frutos do 
mar e esportes aquáticos. 

CULINÁRIA E CULTURA 
NA LOUISIANA 
A Louisiana é um lugar especial onde culturas se 
misturaram por séculos e onde os habitantes locais 
honram essas infl uências com um caleidoscópio de 
culinária, música e celebrações. Voe até Nova Orleans, 
uma cidade que sabe como se divertir. Assim que entra 

no French Quarter, o centro histórico dessa famosa cidade 
no rio Mississippi, você entra em transe com a arquitetura, a 
culinária cajun e a música animada vinda dos restaurantes 
e das esquinas. Faça um passeio pela Jackson Square, o 
French Market e aprecie beignets e café au lait no Café du 
Monde antes de continuar até Baton Rouge, uma cidade 
menor, mas também histórica. Você encontrará galerias 
de arte, restaurantes e um pouco de ambos no Shaw 
Center for the Arts, conhecido por suas apresentações 
ao vivo e exposições. Permita-se apreciar mais culinária 
cajun e cerveja artesanal em uma grande variedade de 
restaurantes. Arremate sua viagem de carro com uma visita 
a Lake Charles. Esta cidade animada abriga uma mistura 
interessante de cassinos, trilhas naturais, cultura creole, 
arquitetura vitoriana e muito mais. 
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Antiga colônia francesa, a Louisiana se orgulha as 
influências europeias e do charme sulista à moda 
antiga. A Louisiana também é o berço do jazz 
americano e da música cajun e zydeco. Na verdade, 
jazz ao vivo e uma sazerac em Nova Orleans é mais do 
que diversão a noite inteira: é apreciar o gênero musical 
famoso em todo o mundo e o coquetel no lugar onde 
ele nasceu. 

Explore a arquitetura típica do French Quarter, mexa 
os pés nos salões de dança e satisfaça seu paladar nos 
restaurantes renomados que servem a famosa culinária 
cajun e crioula do estado. Aonde quer que vá na 
Louisiana, você pode saborear a riqueza de sabores de 
pratos como gumbo e jambalaya. 

Conhecida pelo apelido de a "Capital dos Festivais dos 
Estados Unidos", Louisiana é palco de mais de 400 
festivais o ano inteiro, incluindo o seu famoso Mardi 
Gras, comemorado em comunidades em todo  
o estado. 

De boutiques a antiguidades, ir às compras na 
Louisiana também é uma experiência de alto nível —  
e com isenção de impostos para visitantes estrangeiros. 
De Gucci a Gap, os visitantes obtêm reembolso do 
imposto em vendas feitas em quase 1,300 lojas tax-free 
(sem imposto). 

Quando estiver pronto para explorar, você pode entrar 
em outra era, cercada de beleza natural. Mergulhe na 
profunda e empolgante história do estado ao visitar 
as casas grandiosas de arquitetura pré-guerra civil e 
jardins exuberantes e paisagísticos. Passe suas noites 
em pousadas pitorescas, cujos simpáticos anfitriões 
adoram receber. Relaxe em um balanço de varanda no 
interior ou em uma sacada na animada Nova Orleans 
— a Louisiana tem acomodações para todo tipo de 
personalidade e bolso. 

DEIXE A DIVERSÃO 
ACONTECER! 
Não importa se sua paixão é a culinária, 
música ou história: na Louisiana, você 
pode provar, ouvir e vivenciar todas elas.

   Pronto para aproveitar os bons momentos? 
Comece a planejar sua viagem no 
LouisianaTravel.com 

   Encontre ótimos lugares para aproveitar compras 
sem imposto em at LouisianaTaxFree.com

LOUISIANA
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SOUTH CAROLINA
Display

Prove as cervejas artesanais de uma 
das várias cervejarias da Carolina 
do Sul.

A Carolina do Sul abriga a única 
plantação de chá do país. 

De Muscadine a Pinot Gris, 
a Carolina do Sul tem um 
vinho para cada gosto. 

Moonshine da Carolina do Sul 
direto do alambique. 

Desfrute de um copo de leite fresco para 
conhecer o sabor da Carolina do Sul.

Saboreie nossas stouts, IPAs, ales e lagers em cervejarias 

de todo o estado e descubra porque os apreciadores de 

uma boa cerveja consideram a Carolina do Sul o melhor 

lugar para tomar uma “gelada”. 

Embora o clima quente perene do estado torne a 

produção de vinho desafiadora, nossos dedicados 

vinicultores produzem premiados vinhos varietais do 

tipo branco, tinto e rosé, que variam desde Pinot Gris e 

Merlot até os celestiais vinhos doces Muscadine, típicos 

da Carolina do Sul. Esses últimos estão disponíveis para 

degustação nas vinícolas de todo o estado. 

Durante o passeio, pare em uma de nossas fazendas 

leiteiras para provar a bebida típica da Carolina do 

Sul ou experimente a refrescância da água vinda 

diretamente das Appalachian Mountains. E, como 

ponto alto do nosso tour pela história da bebida mais 

característica do sul, visite a única plantação de chá da 

América do Norte. 

De receitas tradicionais a drinks modernos, convidamos 

você a embarcar no Tour Satisfy Your Thirst pela 

Carolina do Sul, onde você poderá descobrir o trabalho 

e a paixão por trás de cada dose. Baixe o aplicativo 

Satisfy Your Thirst Tour na Apple Store ou no Google 

Play, ou acesse SatisfyYourThirstSC.com para começar 

a planejar sua aventura pela Carolina do Sul!

Por favor, beba com responsabilidade.

Desde a fundação da Carolina do Sul em 1663, os turistas 

adoram provar os destilados, as cidras, as cervejas e as 

bebidas artesanais locais. Hoje, vamos celebrar a produção 

de todas as bebidas, desde chá e leite até cerveja artesanal 

e refrigerante de gengibre. 

Comece sua jornada no Tour Satisfy Your Thirst em uma 

das muitas destilarias autênticas, onde você descobrirá o 

espírito empreendedor por trás das nossas vodkas, uísques 

e, claro, da moonshine da Carolina do Sul. 

Faça o download do aplicativo 

Satisfy Your Thirst Tour para 

começar a aventura.

22 Vá mais longe.
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bebidas artesanais locais. Hoje, vamos celebrar a produção 

de todas as bebidas, desde chá e leite até cerveja artesanal 
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Comece sua jornada no Tour Satisfy Your Thirst em uma 

das muitas destilarias autênticas, onde você descobrirá o 

espírito empreendedor por trás das nossas vodkas, uísques 

e, claro, da moonshine da Carolina do Sul. 
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