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Montanhas Musica

Cidades Charmosas

Litoral
Ao ar livre

A altura das montanhas da Carolina do Norte é modesta em comparação com o Everest ou K2, mas os picos arborizados com halos de azul e cinza refletem uma beleza 

incomum. Vistas dramáticas, trilhas para caminhadas e ciclismo, rios, lagos e centenas de cachoeiras convidam os viajantes a descobrir os tesouros da paisagem.

O Blue Ridge Parkway e o Great Smoky Mountains National Park, duas das unidades mais populares do National Park Service, oferecem acesso ao patrimônio 

da região montanhosa, bem como à sua riqueza de flores silvestres e vida selvagem. O Parque Nacional das Great Smoky Mountains, um Patrimônio Mundial da 

UNESCO, é o lar de alces, ursos negros e outras grandes espécies, bem como salamandras raras, vaga-lumes azuis e 200 espécies de pássaros

O Blue Ridge Parkway é famoso por vistas panorâmicas e acesso a trilhas. Também é repleto de oportunidades para explorar artes folclóricas e artesanato 

tradicional, violino dos velhos tempos, banjo, mineração de joias, história e autêntica culinária de montanha

Os viajantes encontrarão uma cena musical completa, sem ter que se limitar a um único som ou gênero. Do bluegrass de Doc Watson ao jazz de John 

Coltrane, do folk de James Taylor aos novos sucessos de crossover dos irmãos Avett, músicos lendários têm orgulho de chamar a Carolina do Norte de lar.

Você pode encontrar sua inspiração nas trilhas da Blue Ridge Music, que o guiam por experiências musicais emocionantes nas montanhas e no sopé da 

Carolina do Norte, de cantores de baladas tradicionais a casas de espetáculos festivas. Festivais como Wide Open Bluegrass em Raleigh e Merlefest em 

Wilkesboro combinam o antigo e o novo para cruzar as fronteiras musicais com sons únicos. E não importa quando você visita, com certeza encontrará algo 

único sendo tocado e cantado em locais de música icônicos como Cat’s Cradle em Carrboro, The Orange Peel em Asheville e The Fillmore em Charlotte.

Quando se trata de lugares charmosos para visitar, as pequenas cidades da Carolina do Norte recebem os visitantes com um sorriso no rostorostos gentis, 

histórias interessantes, restaurantes deliciosos e atrações exclusivas.

As cidades à beira-mar da Carolina do Norte adicionam charme à já bela costa, de Edenton, a primeira capital colonial do estado, a Beaufort, a casa costeira 

do Barba Negra e agora o guardião de seus tesouros no Museu Marítimo da Carolina do Norte. Mais para o interior, Kinston oferece jantares locais e 

cervejarias artesanais, e em Wilson você encontrará o distinto Whirligig Park e suas criações exclusivas.

Aqueles que procuram encher suas casas com itens memoráveis encontrarão ótimas lojas em cidades como High Point e Hickory para móveis históricos 

da Carolina do Norte e Seagrove para criações de cerâmica únicas. E cidades montanhosas como Saluda, Cashiers, Blowing Rock e Banner Elk levam os 

viajantes não apenas para altitudes elevadas, mas ao passado, por restaurantes deliciosos, lojas, passeios no centro da cidade e trilhas nas proximidades.

Uma estreita faixa de ilhas litorâneas corre ao longo da costa de 510 quilômetros do Oceano Atlântico na Carolina do Norte. Dunas imponentes, praias amplas e 

áreas naturais imaculadas marcam viagens e encontros inesquecíveis com uma história colorida. As costas nacionais de Cape Hatteras e Cape Lookout preservam 

uma natureza delicada e ajudam os visitantes a se conectarem com o patrimônio marítimo.

Os viajantes podem revisitar o lugar onde os ingleses estabeleceram sua primeira colônia americana e onde os irmãos Wright fizeram história com o primeiro voo 

motorizado. Em 2018, a Carolina do Norte marcará o 300º aniversário do naufrágio do Queen Anne’s Revenge do Barba Negra, com artefatos em exibição na costa 

que o infame pirata chamou de lar. Manadas de cavalos selvagens, descendentes de Mustang espanhóis coloniais, percorrem as praias de Corolla e Shackleford Banks.

O litoral é um paraíso para pescadores e amantes de marisco. Asa delta, kitesurf, surf, stand-up paddle e outras aventuras dão emoção à visita. Caiaque, passeios pela 

praia e compras satisfazem aqueles que preferem atividades mais relaxantes.

A aventura espera por você em quase qualquer lugar na Carolina do Norte, em um cenário de impressionante beleza cênica. Do ponto mais alto a leste, no topo do 

Monte Mitchell, aos esportes aquáticos no Oceano Atlântico, os viajantes mergulham no ar livre e na magia que o estado tem a oferecer

A Carolina do Norte oferece ciclovias tão diversas quanto nossas regiões - na área de Brevard (conhecida como a Capital do Ciclismo do Sul) às emoções mais radicais 

no High Country, e quilômetros de trilhas que se estendem por todo o estado. Se você preferir explorar de carro, o Blue Ridge Parkway percorre 405 quilômetros 

pela Carolina do Norte, com camping, caminhadas e locais históricos ao longo do caminho. Caminhadas emocionantes ou tranquilas também se estendem por todo 

o estado, com a Trilha dos Apalaches e a trilha de 1.600 quilômetros das Montanhas ao Mar, das Montanhas Great Smoky às Outer Banks

Aqueles que preferem explorar a natureza do alto vão adorar as tirolesas da Carolina do Norte - mais do que em qualquer lugar no Leste. Com vários graus de 

dificuldade, eles oferecem de tudo, desde diversão em família até aventura extrema.


