
COME ONE, 
COME Y’ALL



Tradição Musical
A Louisiana é o berço do jazz, da música Cajun e do Zydeco. Artistas locais fizeram con-
tribuições notáveis para o blues americano, country, swamp pop e rock. O resultado é 
uma tradição musical diferente de qualquer outra. Enquanto o Jazz é o coração de Nova 
Orleans, o Cajun e a música Zydeco ressoam no sudoeste do estado. No norte, a música 
country reina, incluindo os gêneros “old time”, bluegrass, honky-tonk e outros. A Louisiana 
é sinônimo de talento musical, incluindo artistas como Louis Armstrong, Kermit Ruffin, 
Harry Connick Jr., Trombone Shorty, Zachary Richard, os irmãos Neville, Jerry Lee Lewis e 
outros mais. Saiba mais em LouisianaSoundtrack.com

Uma Jornada Saborosa
Na Louisiana, comer bem é um estilo de vida. A mistura de culturas e o acesso a fru-
tos do mar frescos preparam o cenário para uma aventura culinária como você nunca 
experimentou. Os pratos Cajun e Creole reinam supremos no sul do estado, enquanto o 
churrasco e a soul food ocupam o lugar de honra ao norte. De ostras a Boudin, de Kings 
Cakes a Sno-balls, oferecem uma delícia para cada ocasião e para cada estação. O estado 
também é o lar do primeiro coquetel da América, o Sazerac. Seguindo essa tradição, você 
pode encontrar uma grande variedade de bebidas artesanais, incluindo cervejas encorpa-
das, vinhos singulares, destilados únicos e licores. Essas especialidades foram criadas es-
pecificamente para harmonizar com a culinária da Louisiana, então prepare o seu paladar! 
As trilhas culinárias e de bebidas ajudam a guiar os visitantes através dos sabores que o 
estado tem a oferecer durante a viagem. Saiba mais em www.louisianatravel.com/culinary 
e www.LouisianaLibations.com.

A Louisiana é um 

estado multifacetado 

onde novas experiências 

emocionantes o 

aguardam em todos 

os lugares. Uma 

viagem para alimentar 

a alma com culinária 

tradicional, música e 

belas paisagens.



Com caça, pesca, golfe e inúmeras outras 
oportunidades de recreação ao ar livre 
durante todo o ano, é fácil ver por que 
o apelido da Louisiana é o “Paraíso do 
Esportista”. A vasta extensão de pântanos 
costeiros do estado em sua parte sul e, 
claro, a Bacia do Atchafalaya - o maior 
pântano fluvial do país - oferece uma amp-
la oportunidade de diversão na água para 
uma aventura de remo como nenhuma 
outra. Enquanto isso, com colinas e vales 
ao norte, a Floresta Nacional de Kisatchie 
oferece muitas opções para caminhadas 
e ciclismo. O reservatório de Toledo Bend 
também oferece um excelente local de 
pesca e foi nomeado o “Melhor Lago para 
pescar Robalos” nos EUA pela Bass Master 
Magazine em 2015 e 2016. Estes ricos 
ecossistemas também criam um habitat 
nutritivo para uma grande variedade de 
pássaros, tanto nativos quanto migratóri-
os. Trilhas para observação de pássaros 
oferecem a possibilidade de observar 
algumas dessas espécies. Saiba mais so-
bre as atividades ao ar livre em Louisiana-
Travel.com/Outdoors e explore a exclusiva 
Bacia Atchafalaya em Atchafalaya.org. Não 
importa qual roteiro de carro você faça; 
uma experiência de aventura singular e a 
lendária hospitalidade local te aguardam. 
As estradas do estado são uma referên-
cia, como a belíssima Louisiana Trails and 
Byways, que levam os visitantes por 19 

Você Sabia? 
A Louisiana abriga o edifício do 
capitólio estadual mais alto dos 
Estados Unidos, com 140 metros 
de altura e 34 andares. 

O Lago Pontchartrain Causeway, 
que conecta Jefferson Parish a 
St. Tammany Parish na margem 
norte do lago, possui o recorde 
mundial para a ponte mais longa 
que se estende continuamente 
sobre a água, com 38,42 km de 
comprimento! 

As famosas palavras “Elvis saiu 
do edifício” foram cunhadas em 
Shreveport, Louisiana, no Shreve-
port Municipal Auditorium. 

A mina de sal de Avery Island, 
descoberta em 1862, é a mais 
antiga do hemisfério ocidental. 

A Floresta Nacional de Kisatchie 
cobre mais de 600.000 acres de 
terra nas regiões norte e central 
da Louisiana. 

O termo “Lagniappe” siginifica 
“algo a mais”. 

A Bacia do Atchafalaya é o maior 
pântano fluvial do país, contendo 
quase um milhão de acres de 
pântanos, igarapés e lagos.

viagens rodoviárias épicas através da cultura, 
geografia e da história. Cada rota cruza o es-
tado, permitindo que os visitantes experimen-
tem os sabores e aprendam sobre culturas 
distintas à medida que se aventuram pelas es-
tradas. Com seus invernos amenos, hospitali-
dade sulista e acesso à costa do golfo, a Loui-
siana é um paraíso para road-trips – incluindo 
viagens em motorhomes. Passeie por um 
parque estadual ou resort para trailers para 
obter comodidades exclusivas, como praias, 
canais, piscinas, rios preguiçosos e muito 
mais. Aproveite boas memórias e desfrute de 
férias incomuns que você nunca vai esquecer. 
Planeje alimentar sua alma com uma viagem 
sem igual pela Louisiana.

Uma Experiência Única ao Ar Livre



TURISMO
Megan Ryburn, MRyburn@crt.la.gov , +1 (225) 342-4354
Lauren Holmes, LHolmes@crt.la.gov , +1 (225) 342-8123
 
PROPAGANDA
Leanne Weill, LWeill@crt.la.gov , +1 (225) 342-8144

COMUNICAÇÕES/MÍDIA
Jennifer Berthelot, JBerthelot@crt.la.gov , +1 (225) 342-8142
Charlie Whinham, CWhinham@crt.la.gov , +1 (225) 342-7454
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