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CapitalAeroporto internacional Cidade em destaque

R E G I ÃO  DA  T R AV E L  S O U T H  USA
   

•  Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

•  Charlotte Douglas International Airport (CTL)

• Dallas/Ft. Worth International Airport (DFW)

• Kansas City International Airport (MCI)

• Orlando International Airport (MCO)

•  Washington Dulles International Airport (IAD)

• George Bush Intercontinental Airport (IAH)

• Chicago O’Hare International Airport (ORD)

• Lambert-St. Louis International Airport (STL)

• Raleigh-Durham International Airport (RDU)

• Nashville International Airport (BNA)

• Memphis International Airport (MEM)

• Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY)

• Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG)

* Melhores aeroportos internacionais –  
U.S. Dept. of Transportation (2012)

AEROPORTOS
INTERNACIONAIS

Travel South USA
3500 Piedmont Rd. NE, Ste. 210 
Atlanta, GA  30305
Telefone: 404.231.1790
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sinta a adrenalina aumentar em uma corrida 
da NASCAR. Desfrute de um fino jantar em 
Charleston, Carolina do Sul, passe de caiaque 
por pântanos salinos em Hilton Head Island e 
caminhe no calçadão de Myrtle Beach.

No Tennessee, visite a propriedade de 
Elvis Presley, Graceland, em Memphis, depois 
siga para Nashville, conhecida como “Cidade 
da Música”. Virgínia está mergulhada em 
história com campos de batalha, propriedades 
presidenciais e monumentos. Saboreie os 
frutos do mar de Chesapeake Bay (Baía 
de Chesapeake) e do oceano Atlântico. 
Na Appalachian Mountains (Cordilheira 
Apalache) de West Virginia, explore cidades 
charmosas e reserve tempo para esquiar e 
visitar locais históricos.

Aprenda mais sobre os festivais musicais  
e gastronômicos da região, sobre a culinária 
única do sul e sua famosa hospitalidade 
em VisiteOsUSA.com.br/travelsouth.

Fotos no sentido horário 
a partir do canto esquerdo superior: 
Breaux Bridge, Louisiana; Centennial 

Olympic Park em Atlanta, Georgia; 
Nashville, Tennessee

C ada um dos 12 estados sulistas tem seu 
próprio charme. No Alabama, conheça 

mais sobre as pesquisas espaciais na cidade 
tecnológica de Huntsville, curta as praias 
e os frutos do mar do Golfo do México e 
visite os museus dedicados aos Direitos Civis 
Norte-Americanos. No Arkansas, procure 
joias no Crater of Diamonds State Park 
(Parque Estadual da Cratera de Diamantes) 
e mergulhe nas fontes termais. Visite a 
biblioteca do ex-presidente norte-americano 
Bill Clinton.

Passeie em Savannah, com praças e fontes 
charmosas da Georgia. Prepare-se para uma 
noite em Atlanta, caminhe na Appalachian 
Trail (Trilha Apalache) e experimente pêssegos 
suculentos, a fruta típica da Georgia. Explore  

a região do Bourbon do Kentucky, ouça 
música Bluegrass e visite Churchill Downs, 
lar da corrida de cavalos Kentucky Derby.

Na Louisiana, dance ao som do Jazz ou do 
Zydeco e saboreie a culinária Cajun e Creole 
em pequenas cidades da era das plantations 
e nas vivazes ruas de Nova Orleans. Visite as 
florestas exuberantes e os locais históricos 
do Mississippi. Depois, siga para locais 
onde poderá curtir o Blues, em especial na 
região do Delta, próximo ao imponente  
rio Mississippi. 

O churrasco de Kansas City, Missouri, 
é tão famoso quanto são as vistas do 
topo do Gateway Arch em St. Louis. Na 
Carolina do Norte, explore as Great Smoky 
Mountains, passeie na mansão Biltmore e 

O sul recebe 
visitantes em 

busca de praias 
intocadas, vistas das 

montanhas, música 
animada, sítios 

históricos e deliciosos 
pratos regionais.

O AUTÊNTICO SUL

VisiteOsUSA.com.br/travelsouth VisiteOsUSA.com.br/travelsouth
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CHURRASCO E  
CERVEJAS,  
DO MISSOURI  
AO KENTUCKY
Uma saga em busca dos 
melhores sabores do sudeste

              CHURRASCO AO ESTILO AMERICANO 
              EM SPRINGFIELD, NO MISSOURI
Mais para o centro, Springfield é considerada a “rainha da cordilheira Ozark”, “ponto de 
partida da Rota 66” e local onde se encontra a imensa loja-conceito, além de ser uma 
cidade que adora churrasco. Você pode até pensar em pular o Pappy’s Place, instalado 
em um salão minúsculo, com a simples promessa de servir boa comida, mas o lugar é 
muito procurado pelos moradores da região e serve uma deliciosa carne de porco, que 
fica ótima acompanhada de uma Budweiser gelada. Billy Sims, ganhador do prêmio 
Heisman Trophy, conta com seu próprio restaurante – o Billy Sims Barbecue – onde 

é possível pedir pratos inspirados no futebol americano. O City Butcher and Barbecue ficou famoso por servir churrasco ao estilo 
do Texas. O peito, a barriga de porco e outros cortes têm seguidores e mais seguidores. O local também conta com uma área com 
diversos tipos de picles, e você pode pedir frios e itens de charcutaria, como linguiças artesanais, patê, pastrami de pato e outras 
iguarias. Programe-se para chegar cedo ao local pois o atendimento é por ordem de chegada e o serviço dura somente até a carne 
acabar. Se quiser provar diversos molhos e acompanhamentos com o seu churrasco, o premiado Whole Hog Café oferece seis 
diferentes tipos de molho (sete, se você contar o molho volcano, disponível apenas no balcão), além do milho com queijo e da salada 
de batata. A parada seguinte, St. Louis, fica a algumas horas de distância, o que dá tempo suficiente para você recobrar o apetite.

O Texas, a Carolina do Norte e a Carolina do Sul e o Tennessee podem 
dizer que têm o melhor churrasco do país, mas os sabores defumados e 

as carnes de dar água na boca que se encontram no Missouri e no Kentucky 
são praticamente imbatíveis. Esse provavelmente será o seu primeiro contato 
com carne de carneiro e, se tiver sorte, com carne de focinho de porco. 
Acompanhe tudo com uma cerveja gelada e você vai descobrir por que o 
Centro-Oeste é o destino ideal para provar cervejas e churrasco.

Distância da rota:  
1144,00 km

Tempo recomendado: 
5 dias

01

03

05

06

02

              SABORES DOCES E SALGADOS SE 
              ENCONTRAM EM ST. LOUIS, MISSOURI
Conhecida pelo famoso Gateway Arch e pela Rota 66, a St. Louis impressiona com toda 
a variedade e todos os sabores do churrasco da região. Você vai se encantar com lugares 
como o Pappy’s Smokehouse, conhecido em todos os Estados Unidos pelas costelinhas 
defumadas lentamente, por 14 horas, em fogo a lenha de macieira e cerejeira. As filas de 
clientes ansiosos por provar pratos como Pappy’s Frito Pie, tortilhas de milho cobertas de 
churrasco, feijão, queijo cheddar e cebola, chegam a sair do estabelecimento. Já o Bogart’s 
Smokehouse oferece diversas opções deliciosas de carnes e acompanhamentos, com molhos 

originais como o adocicado e defumado molho Sweet Maegan Ann, ao estilo de Kansas City. Para provar deliciosos cortes defumados e 
acompanhamentos saborosos, visite o Adam’s Smokehouse, da mesma rede que os restaurantes Pappy’s e Bogart’s. E não deixe St. Louis 
sem provar o prato que leva o nome da cidade, as costelinhas ao estilo de St. Louis. Um dos melhores lugares para provar essas costeletas 
suínas servidas em pequenos retângulos é o Ms. Piggies’ Smokehouse, um lugar tranquilo onde é fácil fazer o seu pedido. Em seguida, 
prepare-se para descobrir o que é o churrasco do Kentucky.

              CARNE DE CARNEIRO, BURGOO E MUITO 
              MAIS EM OWENSBORO, NO KENTUCKY
Conhecida como capital mundial da carne de carneiro, a receptiva cidade de Owensboro 
é a Meca do ritmo bluegrass. Esse é o destino ideal para provar carne de carneiro 
preparada de diferentes formas, acompanhada de um ensopado conhecido como 
“burgoo”. Para saber do que se trata, visite o Old Hickory Bar-B-Q, local que processa e 
corta a própria carne em fatias antes de dar início ao processo de preparação, que dura 
de 18 a 22 horas. Peça a carne de carneiro grelhada e não se esqueça de provar as tortas 
artesanais ou o doce de banana para a sobremesa. Do outro lado da cidade encontra-se 

o Moonlite Bar-B-Que Inn, onde a carne de carneiro é preparada em defumadores personalizados por até 18 horas, seguindo a tradição 
do Kentucky. Outras opções deliciosas são o peito bovino e a copa-lombo. Como o local abre às 9h, você pode aproveitar para tomar 
um café da manhã pouco convencional antes de partir para Louisville.
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              INDEPENDENCE, MISSOURI: UMA PEQUENA 
              CIDADE, COM GRANDES SABORES
Apenas 16 quilômetros a leste de Kansas City, o centro histórico de Independence faz 
valer a pena a parada para o almoço a caminho de St. Louis. A região tem inúmeros 
lugares para provar um bom churrasco. Você pode aproveitar para provar o rocambole 
defumado de carne ou a carne suína preparada à moda do sul no A Little BBQ Joint. 
Outra opção é provar os bolinhos de milho, as batatas canoa, as costelas de carne bovina 
e suína e outros pratos no KC Smokehouse Bar-B-Que, local muito famoso de Kansas 
City. Já o Bandana’s Bar-B-Q prepara cortes de carne suína, bovina, de frango e costelas 

por até 14 horas em fogo a lenha, com madeiras selecionadas que criam um sabor defumado característico. O próximo destino, 
Springfield, promete ainda mais delícias.

              O MELHOR CHURRASCO DE KANSAS CITY, NO MISSOURI
É praticamente possível sentir o cheiro de molho de churrasco ao chegar ao 
Aeroporto Internacional de Kansas City, o ponto de partida dessa viagem deliciosa. 
Esse tesouro urbano é conhecido pelo jazz, por suas famosas fontes e, é claro, 
por seu churrasco. KC, abreviação de Kansas City, tem um estilo próprio de fazer 
churrasco, cortesia de Arthur Bryant, que há cerca de um século começou a usar um 
molho à base de tomate e melaço que combina muito bem com costelinha e outros 
cortes de carne suína, peru defumado e outros tipos de carne. Experimente essa 
delícia em seu restaurante-conceito, o Arthur Bryant’s. Outra parada fundamental é 

o Gates Bar-B-Q, que serve churrasco defumado com diversas opções de molhos há mais de 60 anos. Para ter uma experiência 
mais sofisticada com o churrasco, visite uma das três unidades da Jack Stack Barbecue, onde é possível provar costeletas de 
cordeiro preparadas à lenha, em fornos de pedra. Mas não deixe de deixar parte do seu estômago reservada para a próxima 
parada, que leva o churrasco a outro patamar.

              BOURBON, CERVEJA E PEITO BOVINO 
              EM LOUISVILLE, NO KENTUCKY
Ao chegar a Louisville, você logo descobrirá as outras especialidades da cidade onde 
acontece o Kentucky Derby, o bourbon, a cerveja e o peito bovino. Combine todas essas 
opções em lugares como o Down One Bourbon Bar & Restaurant, onde você pode 
provar um dos 160 rótulos de bourbon disponíveis, acompanhado de rolinhos de bacon 
recheados de gorgonzola ou do famoso sanduíche Three Little Pigs, considerado um 
dos melhores sanduíches com carne de churrasco do país. Para provar ótimas opções 
de cervejas e carnes em um ambiente descontraído, faça uma parada no Frankfort 

Avenue Beer Depot, onde é possível provar fartas e saborosas porções de costeletas, sanduíches e acompanhamentos, além de jogar 
minigolfe de graça. No Momma’s Mustard, Pickles & BBQ, o churrasco ao estilo de Kansas City que aparece no menu segue a tradição 
e vem acompanhado de mostarda e picles, que é receita original da mãe do proprietário do local. Se quiser deixar o churrasco um 
pouco para trás, siga para Hammerheads, onde você poderá provar frango e waffles, batatas fritas em gordura de pato, feijão com 
barriga de porco e bolinhos de cheddar defumado. Algumas das melhores cervejas de Louisville encontram-se na Bluegrass Brewing 
Company ou na Against the Grain, mas não se esqueça de que você vai precisar de tempo suficiente para fazer a digestão antes de 
voltar a dirigir. Embarque no seu voo de volta para casa no Aeroporto Internacional de Louisville. Com certeza, vai demorar até que 
você volte a sentir fome!  ■

 16 km        1 dia de carro

 273 km     3 horas de carro

 348 km     4 horas de carro

 330 km     3 horas de carro

 174 km      2 horas de carro

VIAGENS DE CARRO
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              PONTO DE PARTIDA: 
              NOVA ORLEANS, 
              LOUISIANA
Assim que pousar no Aeroporto 
Internacional Louis Armstrong em Nova 
Orleans, você perceberá como essa 
cidade é diferente de qualquer outra 
dos EUA. Trata-se de um caleidoscópio 
de gastronomia, música, arquitetura 
e comemorações: um tributo à 
incomparável miscelânea de tradições 
étnicas, do cajun e o afro-americano ao 
creole, ao europeu e ao caribenho. Por 
onde quer que vá, seja de rua em rua 
ou de bairro em bairro, você encontrará 
evidências desse caldeirão de misturas: 
nas construções em estilo gótico ou 
vitoriano, na Jackson Square apinhada 
de festas de casamento ou nos 
peculiares desfiles em lenta procissão 
pelo French Quarter. Podemos apreciá-
las em pratos exclusivos, como a sopa 
de tartaruga do The Court of Two 
Sisters, ou o gumbo, os beignets e o 
jambalaya, servidos nos restaurantes de 
cada canto da cidade. Podemos ouvi-las 
nos sons transbordantes de centenas de 
clubes de jazz, casas de blues e festivais 
zydeco, e vê-las nas excursões especiais 
com as quais você irá explorar temas 
como vodu, antiguidades e cemitérios. 
Antes de sair da cidade, mergulhe na 
natureza de Nova Orleans em locais 
como o Audubon Nature Institute 
(Instituto da Natureza Audubon) ou 
em uma excursão em barco a vapor 
propelido por pás no rio Mississippi.

              HISTÓRIA E TRADIÇÃO 
              EM BATON ROUGE, 
              LOUISIANA
No centro da capital de Louisiana, as 
tendências cajun/creole cosmopolitas 
contrastam com as históricas fazendas ao 
redor e nelas temos um vislumbre do século 
XVIII, além das nascentes dos rios repletas 
de vida selvagem. Comece no centro de 
Baton Rouge, onde você terá muitas opções 
para mantê-lo ocupado: do Shaw Center 
for the Arts (Centro das Artes Shaw) a mais 
de 400 restaurantes, food trucks e feiras de 
produtores. Naturalmente, você deve fazer 
um passeio pelo novo e o antigo Capitólios: 
no antigo Capitólio , há um museu no interior 
da maravilha gótica com vistas para o rio 
Mississippi, enquanto o  novo Capitólio 
impressiona com vistas da cidade e de 
belíssimos jardins tão altas quanto o céu. Em 
seu caminho até Francisville, faça uma parada 
em uma das graciosas casas de fazenda ao 
longo da Route 61 ou entre para conhecer a 
Teddy’s Juke Joint, um genuíno refúgio para 
DJs alternativos e música ao vivo.

              ADMIRANDO A 
              ARQUITETURA EM 
              ST. FRANCISVILLE, LOUISIANA
Os amantes da arquitetura e da natureza 
poderão encontrar algo para admirar em St. 
Francisville, lar de fazendas, de um bairro 
histórico e de inúmeras atividades ao ar 
livre. Comece no West Feliciana Historical 
Society Museum (Museu da Sociedade 
História de West Feliciana) para conhecer 
mais de perto a história da paróquia e 

depois siga em uma excursão a pé pelas 
igrejas, residências privadas, o Tribunal de 
Justiça georgiano, restaurantes e lojas no 
centro da cidade. Observe o gênero gótico 
da Grace Episcopal Church (Igreja Episcopal 
Grace) e a tradicional estrutura tipo chalé de 
muitas das casas do bairro. Quando se cansar 
da cidade, caminhe ou ande de bicicleta 
pelas áreas verdes da paróquia ou observe 
os pássaros no Cat Island National Wildlife 
Refuge (Refúgio Nacional da Vida Selvagem 
de Cat Island). Isso o ajudará a gastar um 
pouco das energias antes de pegar o carro 
novamente e prosseguir pelo norte rumo à 
região de Alexandria e Pineville.

              RELEMBRE O SÉCULO XVIII 
              EM ALEXANDRIA E 
              PINEVILLE, LOUISIANA
As duas faces da antiga sociedade de Louisiana 
são evidentes em Alexandria e Pineville: o 
esplendor dos ricos moradores das fazendas e 
as condições espartanas dos pobres fazendeiros 
creoles. Kent House, uma belíssima fazenda 
em estilo colonial francês, construída em 1796, 
oferece um vislumbre das culturas francesa, 
espanhola e americana, todas influenciadoras 
de Louisiana. Do outro lado da cidade, você 
pode visitar a Epps House, um chalé creole 
de 1852 construído parcialmente por Solomon 
Northup, um negro livre sequestrado cuja 
história é contada no filme de 2013 “Doze Anos 
de Escravidão”. Ao sair de Alexandria, conheça 
Louisiana e a arte do sul de um jeito exclusivo 
no Alexandria Museum of Art (Museu de Arte 
de Alexandria). De lá, prossiga pela Interstate 49 
até um dos lugares mais antigos de Louisiana.

              NATCHITOCHES, 
              LOUISIANA: SEM  
              DÚVIDA ALGUMA, 
INCOMPARAVELMENTE HISTÓRICO
Ao entrar em Natchitoches , talvez você 
não veja nada de extraordinário, mas, na 
verdade, este é o mais antigo assentamento 
de Louisiana, estabelecido em 1714. Se olhar 
atentamente, você constatará seu exclusivo 
toque europeu, originário da sua fundação 
durante os dias quando Louisiana ainda 
pertencia à França. Faça uma excursão 
pelo  National Historic District (Distrito 
Histórico Nacional) em carruagem puxada 
por cavalos e dê uma paradinha nas lojas de 
departamento e no cemitério. Outros locais 
antigos incluem casas de fazenda e o Forte 
St. Jean Baptiste, uma narrativa das origens 
de Natchitoches. No inverno, o Natchitoches 
Christmas Festival (Festival de Natal de 
Natchitoches) ilumina a cidade, e os meses 
mais quentes contemplam o pôr do sol 
sobre o rio Red na saída da cidade.

              CIDADE DE  
              SHREVEPORT-BOSSIER, 
              LOUISIANA: PRONTA  
PARA SER EXPLORADA
Siga o rio Red diretamente até os 
restaurantes, cruzeiros e diversões 
considerados característicos de Shreveport 
e Bossier. Grande parte da ação acontece 
na água, onde seis cassinos flutuantes 
oferecem diversão, clubes noturnos, bares 
e música ao vivo no estilo de Las Vegas. 
Em terra, compre até não poder mais nos 
Louisiana Boardwalk Outlets ou aprecie 
um jantar e bebidas em um dos inúmeros 
pubs de cervejas artesanais e lanchonetes 
especializadas em camarão recheado a 
la Shreveport. Golfe, pesca e tirolesas são 
também atividades ao ar livre bastante 
populares em Shreveport; por isso, o 
lugar ganhou a reputação de destino 
de esportistas. Apesar das inúmeras 
alternativas de entretenimento, a cidade 
em nada decepciona em termos de valor 
histórico ou artístico; antes de seguir para 
o Arkansas, faça um passeio pelo histórico 
centro da cidade. Fique atento às estátuas 
de celebridades do blues, como Huddie 
“Leadbelly” Ledbetter e Elvis Presley, e o 
mural “Once in a Millennium Moon” (Uma 
vez em uma lua do milênio).

              HISTÓRICA CIDADE 
              SIAMESA DE TEXARKANA, 
              ARKANSAS
A peculiar cidade siamesa de Texarkana, 
Arkansas, se funde perfeitamente com 
sua irmã gêmea Texarkana, Texas, e exala 
por todos os cantos os sabores, sons e a 
história desses dois estados. Aqui estão as 
raízes do ragtime: o famoso compositor 
Scott Joplin nasceu em Texarkana e há um 
mural em sua homenagem no lado texano 
do centro da cidade. A poucos quarteirões 
dali, encontra-se um remanescente do 

colorido passado da cidade, a Ace of Clubs 
House. De acordo com a lenda, esta casa 
vitoriana em estilo italiano foi construída 
em 1885 no formato de um clube, 
utilizando dinheiro financiado por uma 
mão de pôquer vencedora. O Arkansas 
Municipal Auditorium (Auditório Municipal 
do Arkansas), pelo qual já passaram Elvis, 
Johnny Cash e Mae West, talvez não exista 
mais, mas o restaurado Perot Theatre 
(Teatro Perot) de 1924 merece uma visita. 
Naturalmente, antes de partir, você terá de 
cruzar a linha que divide o Arkansas e o 
Texas ao longo da State Line Avenue e se 
ver diante da única agência dos correios 
situada ao mesmo tempo em dois estados. 
O estabelecimento é proporcionalmente 
feito de granito do Texas e calcário 
do Arkansas. Volte para o lado do 
Arkansas e comece sua jornada até o 
local de nascimento de um americano 
extremamente famoso.

              HOPE, ARKANSAS: UM 
              DESTINO PRESIDENCIAL 
              Hope não passava de uma 
cidade sulista comum até Bill Clinton 
se tornar governador do Arkansas 
e, mais tarde, o 42º presidente dos 
Estados Unidos. Hope, sua cidade natal, 
instantaneamente conquistou um lugar 
no mapa. Você pode fazer uma excursão 
pela casa onde ele nasceu e visitar 
exposições patrocinadoras no centro de 
visitantes contíguo. Se quiser saber mais 
sobre o ex-presidente, você terá que 
pegar o desvio para o Clinton Presidential 
Center (Centro Presidencial Clinton) em 
Little Rock, a capital do Arkansas. Se não 
estiver interessado em Clintonia, siga 
em frente para Murfreesboro e não se 
esqueça de levar uma pá.

             CAVE EM BUSCA DE 
             DIAMANTES EM 
             MURFREESBORO, 
ARKANSAS
O Arkansas é também chamado de 
O Estado Natural e O Estado dos 
Diamantes devido a atrações como o 
Crater of Diamonds State Park (Parque 
Estadual Cratera dos Diamantes), 
o grande responsável pela fama de 
Murfreesboro. É o único lugar dos EUA 
onde você pode cavar o chão em busca 
de diamantes e levá-los para casa. Esta 
cratera corroída pela erosão revelou 
sua primeira joia em 1906 e ainda hoje 
produz suas gemas. É preciso admitir 
que há algo de tentador no conceito: por 
menos de US$ 10 (mais uma pequena 
taxa extra para aluguel das ferramentas 
de escavação), você pode se aventurar na 
área de exploração com a possibilidade 
de sair algumas horas depois levando 
consigo algo de valor muito superior ao 
preço da entrada. Saiu de mãos vazias? 
Sem problemas! Descanse os músculos 
doloridos em Hot Springs, a próxima 
parada do itinerário.

              MARAVILHAS NATURAIS 
              EM HOT SPRINGS, 
              ARKANSAS
Apesar do nome, as águas termais 
não são a única atração desta cidade 
no centro do Arkansas, um magnífico 
lugar, completo como refúgio relaxante 
e repleto de gastronomia, diversão e 
tradição. Um itinerário ideal começa no 
histórico distrito de Central Avenue, onde 
é fácil estacionar e caminhar por lugares 
como o Gangster Museum of America 
(Museu dos Gângsteres da América), com 
seus relatos da época mais turbulenta de 
Hot Springs, e pubs legendários como 
o The Ohio Club. Marque um horário 
em um das casas de banho de Central 
Avenue, todas abastecidas pelas águas 
borbulhando das fontes naturais bem 
abaixo do solo. No meio de tudo isso, 
fica o Hot Springs National Park Visitor 
Center (Centro de Visitantes do Parque 
Nacional de Hot Springs), adaptado 
da belíssima e mui bem preservada 
Fordyce Bathhouse. Saiba mais sobre as 
fontes e banhos do local antes de sair 
da cidade rumo ao parque, onde trilhas 
de caminhada conduzem a vistas das 
montanhas; a folhagem do outono é um 
espetáculo imperdível. No caminho até o 
seu último destino, faça uma parada nos 
Garvan Woodland Gardens para apreciar 
uma série bem preservada de paisagens, 
incluindo uma vista de flores silvestres ao 
longo do lago Hamilton.

              PINE BLUFF, ARKANSAS:  
              FIM COM HISTÓRIA NA 
              NASCENTE DO RIO
A parada final da sua viagem é um lugar 
que evoca a era das fazendas de algodão, 
das estradas de ferro de trens a vapor 
e da Guerra Civil Americana. Bem no 
centro de Pine Bluff, murais ilustram o 
passado da cidade, casas do século XIX 
se enfileiram pelas ruas e o monumento 
dos Confederados se ergue ao lado do 
palácio da justiça. O Arkansas Railroad 
Museum (Museu Ferroviário do Arkansas) 
oferece uma vista da 819, uma locomotiva 
a vapor construída no local em 1942, 
quando o museu era uma oficina. Perto 
dali, o Pine Bluff/Jefferson County 
Historical Museum (Museu Histórico do 
Condado de Jefferson/Pine Bluff) explora 
os laços da cidade com o comércio de 
algodão e seu papel na guerra. Para 
apreciar algo um pouco diferente, saiba 
mais sobre a ecologia aluvial dos cursos 
d’água do Arkansas no Delta Rivers 
Nature Center (Centro Natural dos Rios 
do Delta), onde você verá exposições e 
fará rápidas caminhadas por habitats de 
afluentes, lagos e pradarias. Para uma 
experiência de imersão mais profunda 
com a natureza, alugue um caiaque e 
curta a tranquila trilha no Cane Creek 
State Park (Parque Estadual de Cane 
Creek) para desfrutar de um último 
momento de tranquilidade antes de 
retornar para casa partindo do Aeroporto 
Nacional Bill and Hillary Clinton em Little 
Rock ou do Aeroporto Internacional de 
Memphis no Tennessee.  ■

DIAMANTES, 
FAZENDAS, 
NASCENTES 
E CERVEJAS: 
PRECIOSIDADES DO 
SUDESTE DOS EUA
Tradição e história natural em Louisiana 
e Arkansas

Salte do carro para o aerobarco, do aerobarco para o barco e do barco para a carruagem em seu trajeto por esta variada 
viagem de carro, que o fará percorrer a tradição cultural e natural de Louisiana e do Arkansas. Tipicamente sulistas e 

incrivelmente belos, as nascentes, fontes, festivais e fazendas destes dois estados carregam em si as impressões de centenas 
de anos de mudança cultural e geológica. Descubra as atrações que tornam cada destino exclusivo.

 50 km       1 hora de carro

 158 km     2 horas de carro

 93 km         1 hora de carro

 55 km       1  hora de carro

 55 km       1  hora de carro

 90 km       1 hora de carro

 66 km       1 hora de carro

 121 km       1 hora de carro

 116 km        1 hora de carro

 92 km      1 hora de carro

VIAGENS DE CARRO

Distância da rota:  
1076,00

Tempo recomendado: 
1-2 semanas
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DESTILAÇÃO E 
CORRIDAS
Onde a história do moonshine 
encontra a história da NASCAR

              ABINGDON, VIRGÍNIA: MISTURA DE 
              CARROS, MÚSICA E ARTES VISUAIS
Siga por cerca de uma hora para o sudoeste, em direção a Abington, uma pequena 
cidade animada, cercada pela imensidão da Blue Ridge Mountains (cordilheira Blue 
Ridge). Caleb Holman, piloto da escuderia Henderson Motorsports, mora na cidade. “Se 
o portão estiver aberto, sinta-se à vontade para entrar”, ele afirma. Mesmo quando Caleb 
não está correndo, você pode encontrá-lo no local, com a coleção de automóveis antigos 
de seu chefe, em uma reprodução de uma lanchonete com estilo dos anos 50. Abingdon 
é uma porta de entrada para conhecer a mistura de artes visuais e música genuinamente 
americana do sudoeste da Virgínia. Visite Heartwood para comprar itens de artesãos 

locais ou assistir apresentações de música ao vivo. Aproveite também para conseguir um folheto que ajudará você a descobrir a 
The Crooked Road, a Heritage Music Trail (Trilha da Tradição Musical) da Virgínia. Passando por locais que promovem exposições e 
apresentações de música, a trilha passa pelo Condado de Franklin, que preserva a história da produção de moonshine.

Antes mesmo da Guerra da Independência dos Estados Unidos, 
algumas pessoas já produziam uísque de milho na Carolina do 

Norte, no Tennessee e na Virgínia. A bebida destilada, que não era 
envelhecida, seguia uma receita europeia e se beneficiava da abundância 
das plantações de milho e da água fornecida pelas nascentes dos 
Appalachian Mountains (Apalaches). Com a Lei Seca e a caçada aos 
alambiques, as destilarias embrenharam-se nas montanhas. As pessoas 
que transportavam a bebida alcoólica ilegal aumentaram a potência dos 
motores, removeram os assentos e modificaram a suspensão traseira de 
seus carros para que eles suportassem o peso da carga. Por diversão, 
essas pessoas encarregadas pelo transporte da bebida tinham o costume 
de competir umas contra as outras, o que acabou resultando na criação 
da NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing, Associação 
Nacional de Automobilismo Stock Car) em 1948. Hoje, stock cars, 
dragsters, caminhões e outros veículos competem em pistas certificadas. 
Siga este itinerário para conhecer lojas de escuderias, galerias da fama 
e os lendários trajetos que os contrabandistas de bebidas alcoólicas 
percorriam. Entre uma pista e outra, faça paradas em destilarias, 
restaurantes e bares que mantêm viva a arte das bebidas artesanais.
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              BRISTOL, TENNESSEE: A MAIS RÁPIDA MEIA MILHA
Depois de seu passeio cultural, descubra um lugar que reúne montanhas tranquilas, 
colinas e lagos calmos. Em Bristol, escute a melodia suave da história da música no novo 
Birthplace of Country Music (Berço da Música Country) ou os sons cortantes de um das 
pistas mais famosas da NASCAR no país, o Bristol Motor Speedway (Autódromo de 
Bristol). Famosa e conhecida como a “mais rápida meia milha do mundo”, a pista é um dos 
maiores centros esportivos do mundo, com 160 mil lugares. As visitas incluem uma volta 
pela pista e uma corrida na Thunder Valley, uma pista rápida de 400 metros de extensão. 
Reserve tempo para conhecer as impressionantes Bristol Caverns (Cavernas de Bristol) 
e caminhar às margens do antigo rio subterrâneo que esculpiu essas câmaras milhões 
de anos atrás. Explore o centro de Bristol, onde a State Street serve de divisa entre os 

estados do Tennessee e da Virgínia. Aproveite para conhecer diversas butiques e lojas de antiguidades na região. Você também pode 
fazer caminhadas ou passeios de canoa pelo belo Steele Creek Park (Parque Steele Creek), uma área de 890 hectares. Bônus: cerca de 
meia hora a oeste de Bristol – no caminho para o próximo destino, Knoxville – o Kingsport Speedway (Autódromo de Kingsport) recebe 
corridas quase todas as semanas entre o final de março e o final de setembro.

              HISTÓRIA E DIVERSÃO EM KNOXVILLE, NO TENNESSEE
É comum a cidade de Knoxville ser chamada de capital da região dos Apalaches. Sua 
combinação peculiar de arte, música, natureza, esportes e história cria uma cidade 
vibrante. Em Knoxville e nas proximidades, a White Lightning Trail (uma das 16 trilhas 
turísticas de inspiração cultural do estado) relaciona o contrabando de bebidas alcoólicas 
e as corridas através de paradas por pontos históricos e informações esclarecedoras. 
Você pode fazer uma parada na Calhoun’s Bearden Hill na Thunder Road original, a 
lendária rota de contrabando de bebidas alcoólicas que inspirou uma música e um filme 
no final da década de 50. Peça a pilsen Thunder Road, produzida no local, e visite o Old 
Gray Cemetery (Cemitério Old Gray) para procurar o monumento oco que servia como 
ponto de entrega de moonshine. Seguindo a trilha, explore o histórico distrito de Old City, 
a nordeste do centro da cidade. A região, que costumava ser muito ruidosa na virada do 

século XX, hoje é uma mistura de lojas, restaurantes, bares e eventos em instalações de arquitetura recente. Aproveite para divertir-se 
com música, a gastronomia e as compras nas lojas e nos bares de Market Square, Krutch Park e Gay Street, além de descansar um 
pouco antes de seguir para leste, em direção à Carolina do Norte.

05

              CULTURA EM RALEIGH, NA CAROLINA DO NORTE
A viagem para Raleigh, onde história e modernidade se encontram e onde é possível encontrar uma próspera cena musical e de 
bebidas, vale a pena. Capital da Carolina do Norte, esse destino dinâmico é um centro inovador e conta com mais de 25 cervejarias. 
Visite a Raleigh Beer Garden, conhecida como a maior cervejaria do mundo, e aproveite para degustar a bebida que começou a ser 
produzida no sudeste mais recentemente – embora ainda seja possível encontrar pequenas destilarias na região. O bluegrass e o rock 
são dois dos gêneros presentes nas apresentações de música ao vivo que acontecem todas as noites em Raleigh, autoproclamada “a 
cidade mais musical da Carolina do Norte”. Antes de voltar para a estrada e seguir em direção à Virgínia, encerre sua viagem com uma 
parada em um restaurante ou um café local. Não tenha vergonha de pedir recomendações aos moradores locais. Raleigh pode estar 
crescendo, mas ainda mantém o charme de cidade pequena.

              PRIMEIRA PARADA: CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE
Desembarque no Aeroporto Internacional Douglas, na cosmopolita e receptiva cidade 
de Charlotte, para mergulhar na capital das corridas, em seus eventos, nas lojas das 
escuderias e na NASCAR Hall of Fame (Galeria da Fama da NASCAR). Reserve pelo menos 
metade de um dia para a visita à galeria, onde é possível usar um macaco, trocar um pneu, 
cronometrar o tempo necessário para abastecer um carro de corrida no simulador de pit 
stop e conhecer um pouco da destilaria de moonshine de Junior Johnson. Planeje sua 
visita para conseguir assistir uma corrida no Charlotte Motor Speedway (Autódromo de 
Charlotte), logo ao norte de Charlotte, em Concord. Os maiores eventos são o Coca-Cola 

600, no final de maio, e o Bank of America 500, no começo de outubro. Esses grandes eventos disputam a atenção com festas que 
acontecem antes e após as corridas, como o 600 Festival. Com a NASCAR Racing Experience, você ganha as pistas e pode dirigir um 
carro de corridas de verdade. A 1,5 quilômetro da pista, visite a escuderia Hendrick Motorsports, onde é possível ver a preparação dos 
carros nos dias das corridas, antes de seguir para nordeste, em direção a Raleigh.

              ASHEVILLE, CAROLINA DO NORTE: A LINHA DE CHEGADA
Termine a viagem em grande estilo, em Asheville, cidade conhecida por sua cena artística 
vibrante, restaurantes independentes, diversas cervejarias e a famosa propriedade de 
George Vanderbilt, The Biltmore. Planeje uma viagem com vistas panorâmicas, saindo 
do Blue Ridge Parkway Visitor Center (Centro de Visitantes da Blue Ridge Parkway). 
Seguindo pelas curvas da estrada enquanto admira a paisagem arborizada e montanhosa, 
fica fácil imaginar a época em que os contrabandistas de bebidas alcoólicas viviam na 
região. Em homenagem ao ofício, duas destilarias operam na cidade e nas proximidades, 
a Troy & Sons e a Howling Moon. A Troy & Sons oferece excursões rápidas e gratuitas, 
seguidas de degustações. Dependendo das opções disponíveis, a degustação pode 

oferecer o Oak Reserve, um uísque preparado à moda moonshine, amadurecido em barris de bourbon para obter coloração dourada 
e notas carameladas. Depois de tudo isso, o Aeroporto Regional de Asheville fica apenas 14 quilômetros ao sul da cidade, mas você 
também pode refazer o trajeto de duas horas para embarcar em um voo internacional em Charlotte.  ■

 269 km      3 horas de carro

 309 km      4 horas de carro

 27 km      1 hora de carro

 187 km       2 horas de carro

 90 km       1 hora de carro

              DIVERSÃO DE CIDADE PEQUENA EM WYTHEVILLE, NA VIRGÍNIA
Depois de acelerar e saborear algumas bebidas, diminua o ritmo em Wytheville. Essa cidade histórica está localizada no cruzamento de duas 
grandes rodovias interestaduais, em meio às montanhas, e é o ponto de partida ideal para explorar a região. Siga pela Big Walker Scenic 
Byway (Travessia Cênica Big Walker) até o Big Walker Lookout (Ponto de Observação Big Walker), uma torre com 30 metros de altura com 
vista que alcança fazendas e florestas. Aproveite para fazer uma caminhada na Monster Rock, trilha que proporciona vistas impressionantes, 
para depois visitar a BW Country Store para tomar sorvete ou provar o fudge, comprar artesanato local para levar como lembrança e curtir 
as apresentações de música ao vivo que acontecem na varanda, aos fins de semana, nos meses mais quentes. Acelere noite adentro na 
Wythe Raceway. A pista de terra batida recebe corridas praticamente todos os sábados. Chegue por volta das 17h para conseguir sentar-se 
na arquibancada de madeira ou reservar o lugar para a sua cadeira no gramado. As voltas qualificatórias começam por volta das 19h e as 
corridas, às 20h, mas durante a espera você pode se distrair indo à lanchonete, que serve a famosa mortadela frita, levar as crianças para se 
divertir no fliperama e divertir-se com a noite de cidade pequena. “As mesmas duas ou três mil pessoas enchem o lugar todas as semanas”, 
conta o piloto Caleb Holman, que começou sua carreira nessa pista. Divirta-se mergulhando na cultura local e nas vistas da montanha. Há 
ainda mais disso tudo na sua próxima parada.

 183 km      2 horas de carro

VIAGENS DE CARRO

Distância da rota:  
1059,00 km

Tempo recomendado: 
6 dias
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              INICIE SUA VIAGEM  
              COM UM FESTIVAL 
              GASTRONÔMICO EM 
ATLANTA, NA GEORGIA
Em Atlanta, a combinação de 
gastronomia internacional, técnicas 
da culinária sulista e produtos locais, 
vindos direto da fazenda, atende a 
todos os gostos. Aproveite para comer 
muito bem na região, principalmente 
no final de maio e no começo de junho. 
Desembarque no Aeroporto Internacional 
Hartsfield-Jackson de Atlanta e siga até 
o Loews Atlanta Hotel, principal ponto 
do Atlanta Food & Wine Festival (Festival 
de Gastronomia e Vinhos de Atlanta), 
que acontecem em Midtown. No local, os 
melhores chefs e sommeliers da região sul 
dos Estados Unidos oferece degustações, 
apresentam seminários e dão aulas 
sobre tudo, desde vinhos chilenos até os 
segredos da culinária sulista. Aproveite 
para provar desde o melhor frango frito 
do sul até o moonshine de torta de maçã 
da Ole Smoky’s. É possível comprar 
ingressos para um dia, para os três dias 
de evento ou para eventos individuais. 
Reserve bastante espaço para provar os 
sabores deliciosos da culinária sulista que 
aguardam por você. Você também vai 
precisar descobrir como limpar o paladar 
antes de seguir para Columbia,  
na Carolina do Sul.

POR AMOR À  
CULINÁRIA SULISTA
Siga o seu apetite nessa excursão por 
pontos culinários famosos da região sudeste 
dos Estados Unidos

Odramaturgo George Bernard Shaw, certa 
vez, afirmou que não há forma de amor 

mais sincera do que o amor pela comida, e os 
deliciosos sabores da região sul dos Estados 
Unidos são uma das melhores formas de conhecer 
esse tipo de amor. Alguns dos chefs e sommeliers 
mais conhecidos do mundo vivem na Georgia e 
na Carolina do Sul, onde servem seus pratos em 
festivais e restaurantes imperdíveis.

              SABORES 
              INTERNACIONAIS E OS 
              LUGARES MAIS 
PROCURADOS DE COLUMBIA, 
NA CAROLINA DO SUL
Columbia, a capital da Carolina do Sul é 
uma cidade universitária, um ponto de 
encontro de cultura e um paraíso para 
quem gosta da vida ao ar livre. Além 
disso, a cidade oferece um pouco de tudo, 
inclusive uma variada cena gastronômica. 
Como em muitas cidades dos Estados 
Unidos, os food trucks estão em alta em 
Columbia. Esses restaurantes sobre rodas 
oferecem opções para todos os gostos, 
com pratos doces (waffles Liege cobertos 
de açúcar no Belgian Waffle Truck), 
salgados (salsichões alemães no Wurst 
Wagen), mexicanos (sabores autênticos 
no Tacos Nayarit) e recheados (2 Fat 2 Fly 
Stuffed Chicken Wings).

Já nos estabelecimentos tradicionais, o 
sofisticado Motor Supply Company Bistro 
está à frente do movimento de promoção 
local desde 1989, com um menu “da fazenda 
à mesa” que muda duas vezes por dia. E 
como estamos falando do sul, não podemos 
nos esquecer do churrasco, ou melhor, o 
melhor churrasco do país, no Southern Belly 
BBQ. Peça um sanduíche com molho de 
mostarda Midas ao estilo da Carolina do Sul, 
acompanhado por uma cerveja produzida 
na região. Para saborear uma releitura da 
típica culinária sulista, visite o Mr. Friendly’s 

New Southern Café. O menu é atualizado 
todos os dias com carnes e frutos do mar 
frescos, além de contar com uma carta 
de vinhos premiada e rótulos de bourbon 
produzidos em pequenos lotes e rótulos de 
cervejas locais. Há diversas opções que vão 
garantir que você se mantenha satisfeito no 
caminho para Charleston. 

              VINHOS, GASTRONOMIA 
               E DOUGHNUTS EM 
               CHARLESTON, NA 
CAROLINA DO SUL
Conhecida pela abundância de frutos do 
mar, pela culinária de estilo caseiro e pelo 
amor à carne suína, a cena gastronômica 
de Charleston está passando por grandes 
transformações nos últimos anos. Quem 
gosta de doces pode começar o dia com 
um doughnut gourmet e artesanal da 
Glazed. Com sabores como chocolate 
com laranja e gengibre e morango com 
champanhe, é difícil provar apenas um. 
Faça um brunch completo para provar um 
menu repleto dos pratos mais procurados 
do sul, como o gumbo de frango e 
salsicha, o purê de batata doce, os 
tomates verdes fritos e os pães de leitelho. 
Visite o The Glass Onion para provar tudo 
isso e muito mais. Há algo de sofisticado 

e estiloso na cultura de Charleston, e isso 
também vale para a sua gastronomia 
e suas bebidas. Os coquetéis são tão 
importantes quanto as boas maneiras. E 
o melhor lugar para beber algo antes do 
jantar é o Bin 152, que oferece taças de 
mais de 30 rótulos de vinhos e garrafas 
de mais de 130 rótulos de vinhos. Um 
jantar comum em Charleston pode incluir 
sopa de peixe, frango frito ou camarão 
com farinha de milho. Você encontra 
tudo isso no Hank’s Seafood, eleito 
pelos moradores locais como o melhor 
restaurante de frutos do mar por 16 anos 
consecutivos. Para tomar um drink à 
noite, visite o encantador FIG no centro 
da cidade, que conta com um menu com 
poucas opções de bourbon e uísque de 
centeio. Ao acordar, estará tudo pronto 
para seguir para Beaufort.

              CULINÁRIA DE ESTILO  
              CASEIRO E PRATOS 
              SOFISTICADOS EM 
BEAUFORT, NA CAROLINA DO SUL
Comunidade litorânea conhecida como 
Lowcountry, Beaufort tem clima de vilarejo 
romântico, onde todas as refeições são 
harmonizadas com a vista. Os restaurantes 
à beira-mar, as pousadas encantadoras e 
os restaurantes igualmente encantadores 
do centro da cidade compõem o cenário. 
A melhor opção é curtir a sua refeição 
com tranquilidade. Para começar, você 
pode escolher um lugar como o Emily’s 
Restaurant & Tapas Bar, onde os 46 
itens do menu vão ajudar a abrir o seu 

apetite antes do jantar. Também é possível 
provar os pratos sofisticados servidos 
em restaurantes como o Saltus River Grill 
e o Breakwater Restaurant and Bar, que 
serve sushi e carnes com sabores como o 
queijo pimento e degustações de pratos da 
culinária sulista. E nenhuma visita a Beaufort 
fica completa sem uma boa refeição 
ao estilo sulista. No começo de junho, 
participe do High on the Hog BBQ Festival, 
que dedica as sextas-feiras ao camarão 
e ao frango e os sábados ao churrasco. 
Aproveite para lamber os dedos antes se 
seguir em direção ao sul, para Hilton Head. 

              REFEIÇÕES À BEIRA-MAR 
              E OS PRATOS MAIS 
              PEDIDOS EM HILTON 
HEAD, NA CAROLINA DO SUL
Como cidade turística permeada da 
hospitalidade do sul, Hilton Head Island 
faz uma ode ao litoral com seus menus, 
que oferecem frutos do mar preparados 
com esmero e todos os pratos típicos 
da culinária local. Sente-se a uma mesa 
no cais para saborear um ensopado de 
milho, mariscos, mexilhões e camarões. 
Opções deliciosas, como bolinhos fritos 
de milho, pão de milho, quiabo grito e 
carne de jacaré, estão presentes nos 
menus dos restaurantes de toda a ilha. 
Prove pratos preparados com a pesca 
do dia, que você poderá harmonizar 
com acompanhamentos típicos do sul, 
como couve, molho de queijo e vagem. 
Prove a culinária de estilo sulista do 
despretensioso Sea Shack. As opções 
sofisticadas de Hilton Head oferecem 
tudo que você possa imaginar, de tapas 
a filés. Para saborear saladas gourmet e 
pratos preparados ao estilo caseiro, com 
um pouco de música, visite o The Jazz 
Corner. Você também pode dispensar a 
sobremesa, já que você logo chegará à 
parada seguinte, Savannah.

              SABORES SOFISTICADOS 
              E SAZONAIS DO SUL, EM 
              SAVANNAH, NA GEORGIA
Essa cidade fundamentalmente sulista 
é adorada por suas características 
extravagantes, sua história e seu 
encanto. Tudo isso fica evidente na 
gastronomia local. A atmosfera da 
cidade, com carvalhos encobertos de 
musgo, ruas de paralelepípedos e praças 
encantadoras, é imbatível. Comece 
com um jantar sofisticado no Olde Pink 
House. Localizado em uma mansão do 
século XVIII, o menu conta com todos 
os pratos da culinária de Savannah, 
com opções como tomates verdes 
fritos, lombo suíno e torta de noz-pecã. 
Para viver uma aventura gastronômica, 
escolha o menu degustação do chef. O 
purê de sálvia com camarão e garoupa 
que aparece no menu sazonal do 
Elizabeth on 37th fará a sua escolha valer 
a pena. Quando quiser provar o frango 

frito, os pães artesanais, o gumbo de 
quiabo e o delicioso churrasco sobre 
dos quais você tanto ouviu falar, visite 
o Mrs. Wilkes Dining Room ou o Wiley’s 
Championship BBQ. Antes de partir para 
as Golden Isles, siga para o Ellis Suares 
Goose Feathers Café e leve um pudim de 
pão para viagem.

              NAS GOLDEN ISLES, 
              NA GEORGIA, DELICIE-SE 
              COM O PÔR DO SOL E OS 
FRUTOS DO MAR
O oceano fornece todos os melhores 
ingredientes nessas quatro belas ilhas, 
acentuadas por pântanos dourados, 
amplas praias e redes entre as árvores. 
Comece sua visita por St. Simons Island 
e siga para o Halyards, que serve sabores 
frescos e locais em um menu sazonal 
com pratos típicos, como o camarão com 
farinha de milho. Na mesma ilha, aproveite 
para provar ostras e vinhos no almoço, 
que você pode encontrar no The Half 
Shell. Se estiver na cidade no começo 
de junho, não perca o Georgia Sea Island 
Festival da St. Simons Island. Você não 
pode perder a chance de saborear frutos 
do mar da forma que a natureza previu, 
na água. Para isso, visite o Echo e prove 
vieiras enquanto assiste ao pôr do sol. 
Na Jekyll Island, você encontrará opções 
para toda a família, com clima praiano 
e mesas ao ar livre em cenários que 
vão desde o cais até jardins. Você pode 
escolher um dos quatro restaurantes do 
Jekyll Market ou sentar-se à beira-mar 
no Latitude 31 Restaurant & Rah Bar para 
admirar a vista do local antes de seguir 
para Macon.

              DESCUBRA A ESSÊNCIA 
              DO SUL EM MACON,  
              NA GEORGIA
Se a música é alimento para a alma, 
a comida é a música da vida em 
Macon, local muito conhecido por 
sua cena musical, atual e passada. 
Comece provando a comida típica da 
região no famoso H&H Restaurant, 
que oferece pratos de carne com 
três acompanhamentos, limonada 
preparada na hora e todo o charme 
característicos da região sul. Na mesma 
rua, o Downtown Grill serve os melhores 
cortes de carne, cordeiro e peixe fresco 
da cidade, além de contar com uma 
área reservada onde é possível provar os 
melhores charutos e bourbons. Virando 
a esquina, você encontra o sabor “da 
fazenda à mesa” com um toque sulista 
no Dovetail, instalado logo acima de um 
bar e grill muito procurado da região, o 
The Rookery. Aproveite para almoçar no 
Nu-Way Weiners, uma das barraquinhas 
de cachorro-quente mais antigas do 
país, aberta em 1916, antes de seguir para 
embarcar em seu voo de volta para casa, 
no Aeroporto Internacional Hartsfield-
Jackson de Atlanta.  ■

 345 km       4 horas de carro

 193 km       2 horas de carro

 111 km       2 horas de carro

 134 km       2 horas de carro

 369 km      4 horas de carro

 66 km       1 hora de carro

 61 km       1 hora de carro

VIAGENS DE CARRO

Distância da rota:  
1278,00 km

Tempo recomendado: 
6 dias
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              COMECE SEGUINDO 
              OS PASSOS DE LUTHER 
              KING EM 
BIRMINGHAM, ALABAMA
Voe diretamente para o Birmingham’s 
Shuttlesworth International Airport 
(Aeroporto Internacional Shuttlesworth 
de Birmingham, batizado em homenagem 
ao Reverendo Fred Shuttlesworth, 
ativista de direitos civis) ou pegue o 
carro saindo do Atlanta’s Hartsfield-
Jackson International Airport (Aeroporto 
Internacional Hartsfield-Jackson 
de Atlanta) e faça um percurso de 
aproximadamente duas horas e meia. 
Sua viagem o conduzirá ao coração de 
uma vibrante e tradicionalíssima cidade 
onde a figura de Martin Luther King, Jr. 
está estampada por todos os cantos. O 
grande e falecido ativista visitou o lugar 
em abril de 1963, ano em que eventos 
ligados aos direitos civis fizeram história 
em Birmingham. Faça a sua primeira 
parada no Birmingham Civil Rights 
District; aqui, você poderá conhecer 
pontos de encontro de manifestantes no 
Kelly Ingram Park (Parque Kelly Ingram), 
mas conheça também o Birmingham Civil 
Rights Institute (Instituto de Direitos Civis 
de Birmingham), que mantém a porta 
e as barras da cela onde King escreveu 
“Letter from Birmingham Jail” (Carta 

MUDANDO OS 
RUMOS DA 
LIBERDADE: 
UMA EXCURSÃO 
HISTÓRICA 
ATRAVÉS DOS 
DIREITOS CIVIS
Um tributo à luta em homenagem 
ao legado do sudeste dos EUA

Escrita na Prisão de Birmingham) e a 
filmagem do discurso de “I Have a Dream” 
(Eu Tenho Um Sonho). Perto dali, visite o 
Fourth Avenue North Historic District, o 
distrito dos negócios negros na era King, e 
a 16th Street Baptist Church (Igreja Batista 
da 16th Street), onde os vibrantes cultos 
de domingo mudaram um pouco desde 
os dias quando King era um visitante. 
Saindo de Birmingham, faça uma parada 
na cidade de Bessemer para visitar o Gip’s 
Place, o último remanescente e um dos 
mais antigos “bares sulistas” de quintal 
dos Estados Unidos.

              UM MICROCOSMO  
              DE LUTA PELOS  
              DIREITOS CIVIS EM 
TUSKEGEE, ALABAMA
Tuskegee oferece um amplo panorama da 
história dos direitos civis por meio de seus 
inúmeros monumentos e museus. Comece 
na Tuskegee University (Universidade 
de Tuskegee), anteriormente o Tuskegee 
Institute (Instituto de Tuskegee), fundada 
por Booker T. Washington em 1881 como 
escola para treinar professores afro-
americanos. Faça sua visita em um fim 

de semana para aproveitar as excursões 
guiadas a The Oaks, o lar de Washington, 
ou explore o George Washington Carver 
Museum (Museu George Washington 
Carver) e o próprio campus, um distrito 
histórico de destaque. Vá até a capela da 
universidade e veja a representação de 
11 Negro spirituals (canções folclóricas) 
nos vitrais conhecidos como “Singing 
Windows” (Janelas Cantantes). Vale a 
pena também visitar o Tuskegee Airmen 
National Historic Site (Local Histórico 
Nacional dos Aviadores de Tuskegee), 
que conta a história dos primeiros 
pilotos afro-americanos no seu museu 
hangar, nas exposições às margens 
das estradas e em eventos regulares, 
incluindo espetáculos aéreos. Antes de 
sair de Tuskegee, organize uma parada 
no Tuskegee Human & Civil Rights 
Multicultural Center (Centro Multicultural 
dos Direitos Humanos e Civis), onde 
exposições traçam paralelos entre o 
conflito dos direitos civis nos EUA da 
metade do século XX e os primeiros 
conflitos entre exploradores europeus 
e as tribos nativas americanas: amplo 
material para explorar em seu trajeto 
rumo oeste até Selma.

              SIGA A SELMA TO 
              MONTGOMERY 
              NATIONAL HISTORIC TRAIL
A viagem entre Tuskegee e Jackson o 
levará por Montgomery e depois Selma, 
os pontos de partida e chegada dos 87 
quilômetros da Selma to Montgomery 
National Historic Trail (Trilha Histórica 
Nacional de Selma a Montgomery); a 
trilha celebra aqueles que protestaram 
nas ruas pelo direito de voto em 1965. 
Em Montgomery, um dos alicerces do 
movimento dos direitos civis, faça uma 
excursão no Capitólio antes de explorar 
locais no centro da cidade, como a 
Dexter Avenue King Memorial Baptist 
Church (Igreja Batista Dexter Avenue 
King Memorial), onde o Dr. King viveu, 
pregou e planejou o boicote aos ônibus 
da Montgomery. Visite mais tarde a Rosa 
Parks Library and Museum (Museu e 
Biblioteca Rosa Parks) e o Freedom Rides 
Museum (Museu da Liberdade de Viajar), 
uma celebração às pessoas de todas as 
raças que protestaram contra o transporte 
público segregado. Vá para Haynesville 
e o Lowndes Interpretive Center (Centro 
Interpretativo Lowndes) e veja exposições 
no caminho realizadas à beira da 
estrada. Ao chegar a Selma, vá ao Selma 
Interpretive Center (Centro Interpretativo 
de Selma); o local nos conta como as 
forças armadas atacaram a primeira 
onda de manifestantes no Domingo 
Sangrento. Antes de prosseguir rumo 
ao Mississippi, vale a pena conferir estes 
lugares: a Brown Chapel African Methodist 
Episcopal Church (Igreja Metodista 
Episcopal Africana Brown Chapel), onde 
as manifestações começaram, o National 
Voting Rights Museum (Museu Nacional 
dos Direitos de Voto) e o Slavery & Civil 
War Museum (Museu da Escravidão e da 
Guerra Civil Americana).

              JACKSON, MISSISSIPPI:  
              O CORAÇÃO DO ATIVISMO 
              PELOS DIREITOS CIVIS
No trajeto rumo à capital do Mississippi, 
pare em Meridian, um centro do ativismo 
pelos direitos civis, e relembre mártires 
dessa luta, como James Chaney, morto 
durante o “Verão da Liberdade” de 1964. 
De lá, vá para Jackson e o Smith Robertson 
Museum and Cultural Center (Museu 
e Centro Cultural Smith Robertson), 
localizado nas instalações da primeira 
escola pública de afro-americanos 
no Mississippi. Em seguida, visite a 
Tougaloo College (Faculdade Tougaloo) 
e explore a Farish Street, um centro 
histórico de negócios negros, incluindo 
o restaurado Alamo Theater (Teatro 
Álamo). Experimente os sanduíches de 
linguiça quente defumada quando a 
fome apertar. Jackson foi também o lar 
do famoso defensor dos direitos civis 
Medgar Evers, cujo museu de mesmo 
nome conta sua vida e assassinato em 1963 
por um defensor da supremacia branca. 

No caminho para a sua próxima parada, 
encontre-se com Sylvester Hoover em 
Greenwood e ele o levará até a Bryant’s 
Grocery (Merceria Bryant’s) na cidade 
de Money, um lugar ligado a Emmett Till, 
jovem assassinado aos 14 anos de idade. A 
morte de Till é frequentemente associada 
ao despertar do mundo para a luta pelos 
direitos civis nos EUA. Se você tiver tempo, 
solicite as viagens alternativas de Hoover 
para outros locais relacionados aos direitos 
civis no Mississippi.

              LITTLE ROCK, ARKANSAS:  
              LAR DO CENTRAL HIGH 
              SCHOOL NATIONAL HISTORIC  
SITE E MUITAS OUTRAS ATRAÇÕES
A 4,5 horas de carro de Jackson, Little 
Rock (Arkansas) abriga um dos mais 
importantes marcos dos direitos civis 
do país: o Central High School National 
Historic Site. Ali, em 1957, o grupo de 
estudantes afro-americanos Little Rock 
Nine ingressou em uma escola de ensino 
médio somente para brancos em busca 
de educação de qualidade. Use o app do 
Arkansas Civil Rights History Tour para 
conhecer mais de 35 pontos de interesse 
relacionados à população afro-americana 
na área de Little Rock. No centro da 
cidade, percorra a Arkansas Civil Rights 
Heritage Trail, que celebra os sacrifícios 
e conquistas dos ativistas da igualdade 
racial e étnica no Arkansas. Feche sua 
viagem visitando outra grande variedade 
de atrações, como o Mosaic Templars 
Cultural Center; o Clinton Presidential 
Center, onde fica a árvore de Anne Frank; 
a Daisy Bates House; e “Testament”, 
monumento em homenagem ao Little 
Rock Nine e primeiro memorial aos direitos 
civis inaugurado na capital de um estado 
do Sul dos EUA. Antes de partir para 
o Tennessee, prove a comida do Lassis 
Inn ou do Sims Bar-B-Que, restaurantes 
tradicionais de Little Rock pertencentes a 
afro-americanos que ganharam prestígio 
nacional ao longo dos anos.

              MÚSICA E MUSEUS DOS 
              DIREITOS CIVIS EM 
              MEMPHIS, TENNESSEE
Memphis foi determinante no movimento 
dos direitos civis, algo que se mistura com 
seu lendário cenário musical. Comece sua 
visita com toda seriedade no Memphis’ 
National Civil Rights Museum (Museu 
Nacional dos Direitos Civis de Memphis) no 
Lorraine Motel e veja um pouco da varanda 
e do quarto do motel onde Luther King Jr. 
foi assassinado. Do outro lado do museu, 
fica a pensão que serviu de hospedagem 
para o atirador. Neste Edifício Legado, 
exposições detalham a investigação, 
perseguição e prisões associadas ao 
assassinato de King. Memphis está repleta 

de outros importantes locais envolvendo 
os direitos civis: do Burkle Estate, uma 
famosa parada na Underground Railroad 
(Ferrovia Subterrânea), e as históricas 
placas que homenageiam ativistas como 
Ida B. Wells ao Mason Temple (Templo 
Mason), onde o Dr. King proferiu seu 
lendário discurso final. Você não pode 
deixar de conhecer o Beale Street’s 
Withers Collection Museum & Gallery 
(Museu e Galeria da Coleção Withers 
de Beale Street) . Encerre sua visita no 
Memphis Rock ‘n’ Soul Museum (Museu 
do Rock ‘n’ Roll em Memphis) ou o Stax 
Museum of American Soul Music (Museu 
Stax da Música Soul Norte-americana), 
onde você fará um mergulho no cenário 
musical de Memphis e conhecerá suas 
ligações com a história mais ampla dos 
direitos civis no sul dos EUA. Essas paradas 
simplesmente irão inspirar a trilha sonora 
da última parte de sua viagem a Atlanta.

              O LEGADO DE MARTIN 
              LUTHER KING JR. ESTÁ 
              VIVO EM ATLANTA, GEORGIA
É uma longa, mas recompensadora 
viagem até Atlanta, uma cidade 
transbordante de cultura, onde casas 
e igrejas históricas, festivais e o novo 
Center for Civil and Human Rights 
(Centro de Direitos Civis e Humanos) 
consolidam Atlanta como um centro 
dos direitos civis. Atlanta, porém, é 
provavelmente mais famosa por ser 
a terra natal de Martin Luther King Jr. 
Faça uma excursão guiada à casa onde 
King nasceu na Auburn Avenue e, de 
lá, explore elementos autoguiados do 
Luther King Jr. National Historic Site 
(Local Histórico Nacional Martin Luther 
King Jr.): a Ebenezer Baptist Church 
(Igreja Batista Ebenézer), onde três 
gerações da família King pregaram; o The 
King Center (Centro King), onde King e 
sua esposa, Coretta, foram enterrados; e 
a International Civil Rights Walk of Fame 
(Calçada da Fama dos Direitos Civis 
Internacionais), onde estão gravadas 
as pegadas de Rosa Parks, Desmond 
Tutu e outros. Cercando o local, o 
distrito de Sweet Auburn o convida 
a explorar por sua própria conta. De 
março a novembro, você pode passear 
a pé na companhia de um especialista 
do Atlanta Preservation Center (Centro 
de Preservação de Atlanta) como guia 
ou, se preferir, fazer uma excursão pelo 
local por conta própria, parando no 
APEX Museum (Museu APEX), cujas 
exposições contam a história de Sweet 
Auburn, um bairro surgido em meados 
do século XIX. Quando estiver pronto 
para partir, o Atlanta’s Hartsfield-
Jackson International Airport (Aeroporto 
Internacional Hartsfield-Jackson de 
Atlanta) fica a apenas 13 quilômetros do 
centro da cidade.  ■

Dentre os temas dominantes no sul dos EUA, os direitos 
civis representam um dos mais controversos. Não apenas 

por ser um tema causador de divisões, mas porque seguir sua 
corrente de pensamento é reviver altos e baixos e compreender 
como esses altos e baixos atraem a atenção e incendeiam o 

vigor para promover mudanças positivas. Ao longo desta rota, 
cujo itinerário inclui a casa onde nasceu Martin Luther King Jr. 
e o local do seu assassinato, você conhecerá, em memoriais, 
museus e pontos históricos, os soldados do movimento: 
crianças, colegas, clérigos e outros.

 64 km      1 hora de carro

 211 km        2 horas de carro

 399 km      4 horas de carro

 610 km       6 horas de carro

 423 km      4,5 horas de carro

 220 km      2,25 horas de carro

VIAGENS DE CARRO

Distância da rota:  
2091,00 km

Tempo recomendado: 
6 dias
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A DELICIOSA COZINHA 
DO SUDESTE DOS EUA
Um menu de suntuosas, 
saborosas e agradáveis delícias

              O ENCONTRO DOS FRUTOS DO MAR SULISTAS 
              COM A ÁSIA EM BILOXI, MISSISSIPPI
Os frutos do mar reinam em Biloxi, e é do interesse da cidade em fundi-los com outros 
sabores, o grande atrativo deste cenário gastronômico. Não estamos falando apenas 
do pescado do dia, mas da forma vietnamita de apanhá-lo, misturada com uma técnica 
sulista para acertar na medida. Os pratos apresentam sabores internacionais e os menus 
típicos da região, o churrasco e o lagostim. O Le Bakery & Café é um ótimo exemplo: 
seu menu mistura sabores locais e asiáticos em pratos como o po’boy vietnamita ou o 
frango com coco ao curry. Você pode também saborear um excelente churrasco à moda 

antiga em restaurantes como o Slap Ya Momma’s BBQ Smokehouse (não se assuste com o nome) e banquetear-se com costelas ou 
carne suína defumada para deliciar o seu coração. Os especialistas em lagostim apreciarão a forma como seus pratos chegam aqui; 
o Taranto’s Crawfish e restaurantes semelhantes preparam uma bela fervura, servindo porções dos crustáceos com uma magnífica 
mistura de milho e batata. Aqui, todas as variações do pudim de pão são imperdíveis, então reserve sua caixa para viagem da versão 
preparada pelo Mary Mahoney’s Old French House, com cobertura de rum, e garanta a sua viagem até Mobile. 

Prepare-se para deliciar o seu paladar e ganhar alguns 
quilinhos ao embarcar nesta aventura culinária através 

de alguns dos mais famosos destinos gastronômicos do 
sul dos EUA. Seja o seu primeiro po’boy, um delicioso 
jambalaya ou camarão fresquinho do Golfo, essas 
experiências gastronômicas são imperdíveis.
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              MOBILE, ALABAMA: ALGUNS DOS FRUTOS 
              DO MAR MAIS FRESCOS DO PAÍS
Tortas de pêssego, combinações de churrasco servidos em pequenos restaurantes e 
amendoim cozido: o cenário culinário de Mobile é vivo e variado, mas, sem dúvida, os 
frutos do mar comandam aqui. A indústria é o principal empregador, e o Golfo do México 
fica logo depois da Baía Mobile. Os moradores locais são extremamente orgulhosos da 
deliciosa reputação gastronômica da cidade, e o número de restaurantes dedicados 
a caranguejos, camarão, peixe e ostras é um reflexo disso. O Wintzell’s Oyster House, 
um dos principais restaurantes localizados no coração do distrito de entretenimento 

de Mobile, é um bom começo para saber como a cidade cozinha suas ostras; experimente o preparo para o carnaval, com filés de 
caranguejo, espinafre e molho à holandesa. Por todos os lados, você verá divertidas reproduções das opções comuns, como o One-
One and One (taças de gumbo, sopa de caranguejo e sopa de tartaruga) no Felix’s Fish Camp Grill ou o omelete de frutos do mar 
cajun do Spot of Team, recheado de camarão com tempero blackened e cobertura de molho à base de garoupas mexicanas com 
lagostim. Você levará consigo apenas um saco de amendoins torradinhos do A&M Peanut Shop, pois há muito mais opções de 
refeições em Montgomery.

              MICROCERVEJARIAS E RESTAURANTES 
              LOCAIS EM MONTGOMERY, ALABAMA
Muitos dos mais interessantes restaurantes desta capital encontram-se em uma única 
área, o Alley Entertainment District; aqui, você tem uma boa ideia da divertida abordagem 
de Montgomery à gastronomia. Você encontrará churrascos de alto nível vendidos em 
barracas com apelidos do tipo “The Butt Hut” (Traseiro no Braseiro) e também em casinhas 
de cachorro quente com 100 anos de idade. Aqui, para mergulhar fundo na cultura do 
fast food, delicie-se com a linguiça defumada em nogueira e costelas com guarnições de 
quiabo e ensopado de Brunswick no Dreamland Bar-B-Que. Há contrapontos à tradicional 

culinária sulista também, incluindo restaurantes japoneses, italianos e mexicanos. A pouca distância do Alley, você encontrará algo para 
aguçar o paladar. A microcervejaria da Railyard Brewing Company serve seus hambúrgueres em pão pretzel com batas fritas em queijo 
pimento e cerveja artesanal em um estabelecimento onde o passado e o presente da região se encontram. É uma excelente preparação 
para o moderno cenário gastronômico e de cervejarias de Atlanta.  

04

              CURTA O SEU LADO GOURMET NA COSTA DO GOLFO EM GULFPORT, MISSISSIPPI
A apenas uma hora de Nova Orleans, a maneira com que Gulfport apresenta a cozinha clássica da Costa do Golfo encanta com 
facilidade. A simpática cidade litorânea, com seu distrito Old Florida à beira-mar, charmosos chalés e uma variedade de lojas e 
restaurantes independentes, justifica em tudo sua posição no Golfo. Há uma forte influência sulista na culinária aqui, mas a cozinha 
litorânea também se faz presente. Experimente camarão, bagre e ostras apanhados na hora que ficam ainda mais gostosos quando 
saboreados à beira das docas, ao pôr do sol. Pratos favoritos do sul, como picles de endro frito e tomates verdes, são frequentes em 
menus de saída ou pratos pequenos em lugares como a Blow Fly Inn. Se você pedir sugestões aos moradores locais sobre aonde ir 
para saborear um sanduíche po’boy a la Gulfport, eles provavelmente indicarão o Lil’ Ray’s, cujo lema é “South in Ya Mouth” (Abocanhe 
o sul). Os amantes de um bom café da manhã poderão pegar o carro e em 10 minutos chegar a Long Beach para saborear as 
panquecas de framboesa com chocolate branco no Harbor View Café. Saboreie essas delícias contemplando o Long Beach Harbor 
com uma mimosa nas mãos. Pegue um café no Southern Grounds Coffeehouse e abasteça-se para a viagem até Biloxi.

              SABOREIE FRUTOS DO MAR E DELICIOSOS DOCES EM NOVA ORLEANS, LOUISIANA
A cozinha cajun e creole de Nova Orleans é tão famosa e festiva quanto seu Mardi Gras e não faltam lugares para saboreá-la. Após 
pousar no Louis Armstrong New Orleans International Airport (Aeroporto Internacional Louis Armstrong New Orleans), apresente-se 
à terra do gumbo e da farinha de milho em um dos seus clássicos estabelecimentos, como o Commander’s Palace, um local badalado 
e reduto do lendário Jazz Brunch dos fins de semana. A cidade transformou o café da manhã em uma arte sofisticada e esta é uma 
tradição centenária, com menus matinais mais robustos e repletos de variedades: coma hoje um jambalaya e quem sabe amanhã um doce 
beignet. Para saborear essa incrível variedade, vá para o Elizabeth’s; ali, a rabanada de banana é um jeito celestial de começar o dia, mas 
há também opções de fígado de frango frito e ovos. Um lugar para explorar a deliciosa obsessão da cidade por beignets é o La Petite 
Grocery, onde você pode encontrá-los recheados com caranguejo. Os jantares tarde da noite o levarão direto ao coração da culinária 
cajun e creole, com seus sabores ricos e densos, o feijão e o arroz avermelhados e a farinha de milho e os grillades. Conheça a abordagem 
cajun-sulista do premiado Cochon aplicada especialmente à carne de porco e sinta aqui o quanto é possível dar um toque a mais à 
comida. Quer saborear ostras? O Peche Seafood Grill’s é uma excelente opção de bar de moluscos para você começar. Faça uma parada 
no Coop’s Place e conheça uma das melhores opções de frango frito cajun da redondeza. Antes de prosseguir até Gulfport, saboreie uma 
das mais adoradas sobremesas da região, o pudim de pão; aprecie a versão Krispy Kreme no Boucherie.

              FILÉS, FRUTOS DO MAR E ALTAS CRIAÇÕES 
              CULINÁRIAS EM ATLANTA, GEORGIA
Essa metrópole produz muito bem todos os clássicos, mas é a combinação da moderna 
gastronomia americana com a pegada sulista que torna Atlanta uma cidade gastronômica 
em ascensão. Sim, aqui temos pêssegos e frutas silvestres, frango e almôndegas, além de 
mais de uma opção de jazz brunch creole; no entanto, Atlanta é também um excelente 
destino em termos de filés, menus inspirados em alimentos produzidos localmente e 
sabores internacionais. No Buckhead’s KR SteakBar, as pequenas porções de filé não o 
deixarão enfastiado para saborear o macarrão do menu. Para apreciar ingredientes sulistas 

com um toque urbano, vá até o Decatur’s Cakes + Ale Restaurant, a apenas 20 minutos de distância; o local oferece arancino e dip de 
abóbora antes mesmo de você pensar na segunda rodada. Se quiser conhecer de fato as realizações de Atlanta com suas raízes sulistas, 
vá até o JCT Kitchen, situado no popular Westside Urban Market. Comece com uma bebida no andar de cima e depois vá à sala de 
jantar para apreciar batatas com parmesão fritas em óleo de trufas, camarão, sêmola de milho e uma guarnição de tomates heirloom. 
Se ainda houver espaço no estômago, pare no One Flew South do Hartsfield-Jackson International Airport (Aeroporto Internacional 
Hartsfield-Jackson) antes de pegar o avião para casa. A cozinha “Nacional sulista” é o final perfeito para a sua excursão gastronômica 
pelo sul dos EUA.  ■

 21 km         1 hora de carro

 52 km         1 hora de carro

 272 km        3 horas de carro

 259 km       3 horas de carro

 126 km       1 hora de carro

VIAGENS DE CARRO

Distância da rota:  
778,00 km

Tempo recomendado: 
4 dias
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            ATLANTA, GEORGIA: UMA METRÓPOLE COM PERSONALIDADE
Após pousar no Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Aeroporto 
Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta), estique as penas na “Cidade na Floresta”, 
apelido dado a Atlanta por causa das copas de suas árvores. Sinta o frescor do lugar e 
comece o dia com uma diversão ao ar livre no Piedmont Park (Parque Piedmont), com 
seus mais de 81 hectares de gramados, lagos, trilhas de caminhada e playgrounds.

Siga para o Georgia Aquarium (Aquário da Georgia) e veja mais de 100.000 
criaturas de 500 diferentes espécies nadando, mergulhando e voando. Bem ao lado, 
fica o World of Coca-Cola (Mundo da Coca-Cola); faça uma visita e conheça uma das 
bebidas mais apreciadas do mundo e assista à “Busca pela Fórmula Secreta” no teatro 
4-D multissensorial. Passeie, caminhe ou percorra o Centennial Olympic Park (Parque 
Olímpico Centennial), construído para os Jogos Olímpicos de 1996, onde concertos e 
festivais gratuitos acontecem o ano todo; você pode também se molhar na Fountain 
of Rings (Fonte dos Anéis), uma atração que sincroniza água e música. Os jornalistas 
mais ousados não vão querer perder as revelações dos guias turísticos sobre como as 
notícias ao vivo são transmitidas na sede mundial da CNN.

Sinta a força do passado fazendo uma visita ao Sweet Auburn District para andar 
nas mesmas ruas percorridas por Martin Luther King, Jr. quando criança; conheça a 

casa onde King nasceu, visite o King Center for Non-Violent Social Change (Centro King de Mudanças Sociais Sem Violência) e veja 
o lugar de descanso final do reverendo. Curta música ao vivo fazendo uma parada no Sweet Georgia’s Juke Joint, uma instituição 
local onde o aroma da cozinha sulista paira por todo o edifício. Você não pode partir de Atlanta sem visitar o bairro de Buckhead e 
pôr suas mãos nas magníficas mercadorias de mais de 200 lojas requintadas na Lenox Square. Você precisará de algo especial para 
vestir em Nashville.

            CANTANDO OS LOUVORES DE NASHVILLE, TENNESSEE
Na viagem para Nashville, sintonize uma variedade de estações no seu rádio e prepare-se 
para sua experiência na Cidade da Música. Vá direto ao centro da cidade para conferir 
o RCA Studio B, onde mitos como Elvis Presley, Dolly Parton e Willie Nelson gravaram 
sucessos famosos. O Johnny Cash Museum (Museu Johnny Cash) foi eleito pela Forbes 
e a National Geographic como um destino imperdível. Caminhe pela Music City Walk of 
Fame (Calçada da Fama da Cidade da Música), pela Music Mile (Milha da Música) que liga 
o centro da cidade à Music Row (Travessa da Música) para tocar as estrelas na calçada 
que homenageiam músicos famosos, dentre eles, Jimi Hendrix, Vince Gill e Wynonna 
Judd. Em seguida, rume até o Country Music Hall of Fame & Museum (Calçada da Fama 
e Museu da Música Country) para ouvir gravações raras de figuras lendárias da música 
country e veja a coleção de instrumentos e roupas.

Uma viagem a Nashville não será completa sem uma parada no Grand Ole Opry, o 
mais antigo espetáculo de rádio ao vivo ainda em cartaz no mundo. Faça um agrado 
ao seu paladar coroando sua visita ao B.B. King’s Blues Club, onde você poderá beber, 
comer, dançar e apreciar música ao vivo envolto em um som emocionante. Antes de 
partir da cidade rumo a Nova Orleans, compre um par de autênticas botas de caubói e 
guarde-as como lembrete da sua visita à Cidade da Música.

            A SILVESTRE E CÊNICA NOVA ORLEANS, LOUISIANA
Após partir de Nashville, você será recompensando em Nova Orleans com uma 
comida maravilhosa, música alegre e diversão. Aprecie as vistas em uma excursão a 
pé por dois dos bairros mais especiais de Nova Orleans: o alegre French Quarter e o 
elegante Garden District. No almoço, prepare-se para saborear um delicioso po’boy 
com ostras fritas ou uma muffuletta com tudo incluso. Acompanhe com um doce 
praliné manteigoso com pecã.

Ouça os sons da cidade ao andar no bonde da Saint Charles Avenue, o mais 
antigo do mundo ainda em operação, e aprecie vistas das suntuosas mansões, dos 
gigantescos carvalhos, da Tulane University (Universidade de Tulane) e do Audubon 
Zoo (Zoológico de Audubon). À noite, saboreie um hurricane (furacão), uma 
bebida favorita à base de rum, e caminhe pelo Quarter, ouvindo os músicos de rua 
itinerantes ou fazendo paradas em pontos importantes, como o Preservation Hall 
do jazz ao vivo. Para as almas mais corajosas, há inúmeras histórias de fantasmas, 
vodus e vampiros para ouvir nas excursões pelas ruas assombradas e cemitérios 
fantasmagóricos da cidade.

Ao iniciar sua viagem de volta para casa partindo do Louis Armstrong New 
Orleans International Airport (Aeroporto Internacional Louis Armstrong New Orleans), lembre-se de todas as histórias que você 
terá para contar sobre sua rápida visita a Atlanta, Nashville e Nova Orleans.  ■

SATISFAÇA OS SEUS SENTIDOS 
NOS RITMOS DO SUL DOS EUA
Dança, gastronomia e outras delícias em Atlanta, Nashville e Nova Orleans

Quando a opção é viajar de carro, é difícil superar as diversas ofertas do sul dos EUA. Das canções 
em estilo country, blues e rock fluindo das ruas de Nashville a atrações de alto nível em Atlanta e 

às deliciosas bebidas de New Orleans, este trio de destinos oferece uma grande variedade de aventuras 
para todos os cinco sentidos: paladar, tato, visão, olfato e audição.

01

03

02
 401 km      4 horas de carro

 855 km      8 horas de carro

VIAGENS DE CARRO

Distância da rota:  
1157,00 km

Tempo recomendado: 
1-2 semanas
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SONS DO DELTA

              FIGURAS LENDÁRIAS DO BLUES E FESTIVAIS CERCAM  
              A CIDADE DE CLARKSDALE, NO MISSISSIPPI
A famosa história musical de Clarksdale está muito viva nos locais, trilhas e outros 
marcos que a cidade preservou com orgulho. Para realmente explorar a região do Delta 
da Mississippi Blues Trail (Trilha do Blues de Mississipi), Clarksdale é um bom ponto de 
partida, com apresentações noturnas de Blues ao vivo e eventos animados, incluindo o 
Juke Joint Festival  em abril e o Sunflower River Blues and Gospel Festival em agosto. 
Veja as ruínas da cabana de Muddy Waters e as guitarras de John Lee Hooker no 
Delta Blues Museum (Museu do Blues no Delta). A uma curta distância, visite o Rock & 

Blues Museum (Museu de Rock e Blues) , repleto de itens exclusivos, e a Cat Head Delta Blues & Folk Art, uma loja para curiosos e 
admiradores de Blues. Caminhe até Greenwood e deixe Sylvester Hoover, um nativo do Delta, mostrar a você onde Robert Johnson 
viveu, se apresentou e morreu nestas Excursões das Figuras Lendárias do Blues do Delta. Após uma viagem de uma hora de carro a 
Indianola, você chegará ao B.B. King Museum (Museu do B.B. King) e o Delta Interpretive Center (Centro Interpretativo do Delta), que 
mostra detalhes da vida de King, desde quando era um agricultor até se tornar um ícone. Para celebrar tudo isso, siga para Greenville 
para o Mississippi Delta Blues and Heritage Festival (Festival da Tradição e do Blues do Delta do Mississippi) em setembro ou o Mighty 
Mississippi Music Festival (Festival de Música Mighty Mississippi) em outubro. Quando estiver indo embora, compre um sanduíche de 
churrasco com batatas fritas no Abe’s Bar-B-Q para a viagem até Columbus.

Celebração de uma forma de arte 
norte-americana

01

03

05
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              A HISTÓRIA ESTÁ EM TODA ESQUINA EM COLUMBUS, NO MISSISSIPPI
A leste da região do Delta do Mississippi, a história de Columbus ainda vive em seus distritos 
animados, locais históricos, arquitetura e celebridades. As placas do Blues Trail (Cirtuito 
do Blues) podem ajudá-lo a se orientar pela cidade. Faça uma parada na casa onde o 
dramaturgo Tennessee Williams, vencedor de um Prêmio Pulitzer, cresceu na Main Street. 
Depois, maravilhe-se com a robusta arquitetura low-country de The Haven, construído em 
1843 por dois negros livres e localizado no distrito histórico. Faça uma excursão pela mansão 
Whitehall, que já foi um hospital de guerra, para ver um exemplo do (muitas vezes expansivo) 
design residencial do período. Se você visitar na época da primavera, o Spring Pilgrimage 

anual de Columbus oferece excursões pelas casas e igrejas, passeios de carruagens e o festival Catfish in the Alley. Esse dia de música 
Blues ao vivo e peixe frito em homenagem ao antigo Catfish Alley de Columbus, um distrito afro-americano destino de pescadores e palco 
para os músicos de Blues. Não siga para Tupelo sem experimentar um mint julep, coquetel que é a marca registrada de Columbus e é 
distribuído gratuitamente no festival.

             SIGA OS PASSOS DO JOVEM ELVIS 
             PRESLEY EM TUPELO, NO MISSISSIPPI
Tupelo conecta você a um jovem Elvis Presley e ao espírito indomável dos músicos 
pioneiros de Blues. Você definitivamente precisa fazer uma excursão pelo local onde 
Elvis Presley nasceu e observar o contraste entre essa modesta casa de dois quartos 
e as dimensões épicas de Graceland. Enquanto estiver lá, entre na igreja que Presley 
frequentava na infância que foi mudada para cá, e você ouvirá um jovem Elvis cantando 
“Jesus Loves Me”. Leia os depoimentos dos amigos e da família sobre ele no Mural de 
Histórias. Em junho, o Tupelo Elvis Festival apresenta músicos locais e de todo o país, 

incluindo um show Gospel no domingo e um Concurso de Tributo ao Elvis. Depois de aproveitar tudo isso, compre um dough burger 
no Johnnie’s Drive-In, um favorito dos moradores locais e onde você pode se sentar e conversar com eles. Faça uma aparada no antigo 
Shake Rag, um ponto de encontro para músico afro-americanos que estavam viajando, antes de seguir viagem para Muscle Shoals.

04

              HELENA, NO ARKANSAS: UMA CIDADE PEQUENA 
              COM UMA GRANDE HISTÓRIA DE BLUES
No centro da cidade de Helena, siga rumo à histórica Cherry Street, o coração desta 
pequena e charmosa cidade repleta de música. No Delta Cultural Center, você pode 
conhecer um pouco dos músicos do Delta, como Sonny Boy Williamson, ao ouvir as 
estações de rádio e, assim, treinar seu ouvido para as tradições de Blues e Gospel da 
região. Para aproveitar a experiência ao máximo, programe sua visita de acordo com a 
transmissão ao vivo do centro do programa de rádio King Biscuit Time apresentado por 
“Sunshine” Sonny Payne, membro do Blues Hall of Fame, desde 1951. Você também pode 

assistir à transmissão do programa de rádio Delta Sounds, que é do próprio centro e apresenta uma seleção de Blues, Gospel, Rockabilly 
e country. Quando você estiver no clima de festa, vá para o King Biscuit Blues Festival (Festival de Blues King Biscuit) no começo de 
outubro. O evento dura quatro dias e oferece uma variedade de apresentações; alguns dos artistas que já se apresentaram são Bobby 
Rush, Robert Cray e Greg Allman. Quando estiver satisfeito, siga a U.S. 49 e vá para o sul, rumo a Clarksdale.

              UMA SAUDAÇÃO AO PASSADO E AO 
              PRESENTE EM MEMPHIS, NO TENNESSEE
Saia do Aeroporto Internacional de Memphis para conhecer o berço de vários gêneros 
musicais norte-americanos: do rock ’n’ Roll, passando pelo soul, até o Blues. Essa cidade é 
uma aula de história sobre música, apesar de ser mais conhecida como a cidade natal de 
Elvis Presley. Primeiro, siga para a Union Avenue e faça uma excursão pelo Sun Studios, 
onde Elvis gravou sua primeira música, e depois visite Graceland, o complexo fruto de 
seu estrelato, que fica a 10 minutos de distância.Faça uma parada no Stax Museum of 
American Soul Music (Museu Stax da Música Soul Americana), antiga Stax Records, onde 

Rufus Thomas, Otis Redding e Isaac Hayes se lançaram para a fama. Conheça a história e tente não dançar enquanto caminha pelas 
exposições. Na Beale Street, que fica nas proximidades, assista a um show no B.B. King’s Blues Club, e depois siga a Brass Note Walk of 
Fame, um caminho com 150 notas incrustadas na calçada e gravadas com os nomes dos ídolos musicais de Memphis. Escute à épica 
playlist do Memphis Rock ’n’ Soul Museum (Museu Rock ’n’ Soul de Memphis) enquanto aprecia os artefatos. Adicione uma excursão a 
pé com áudio pela Beale Street para imaginar as bandas de jazz e jug, e passeie pela Memphis onde vivia W.C. Handy, o artista que deu 
ao Blues a sua forma moderna. Sintonize nas estações de rádio de Blues, Gospel e Rockabilly no caminho para Helena.

              O BERÇO DO ESTILO EM FLORENCE E MUSCLE SHOALS, NO ALABAMA
Assim como Memphis patenteou o estilo Memphis Sound, o Muscle Shoals Sound é o 
que diferenciou essa região. Nos anos 60, uma sucessão de sucessos Nº. 1 nas paradas 
de estúdios de gravações locais fez com que a cidade ficasse conhecida como a capital 
do mundo de gravações de hits. As paradas padrão de uma excursão aqui são o FAME 
Studios, um dos maiores produtores do estilo e ainda em operação, e o Alabama Music Hall 
of Fame em Tuscumbia, que exibe as maiores figuras do estado na indústria por meio de 
exposições e de uma Calçada da Fama. Siga para Florence para ver a cabana onde o “pai 
do Blues” nasceu no W.C. Handy Birthplace, Museum and Library (Local de nascimento, 

Museu e Biblioteca de W.C. Handy). Considere visitar a cidade em julho, por conta do W.C. Handy Music Festival, quando 10 dias de 
música ao vivo animam Florence.  Se você quiser ouvir música ao vivo em um dos lugares mais inusitados do Sul, vá para o Tuscumbia’s 
Rattlesnake Saloon. Você será levado para a traseira de uma picape, conduzido por uma estrada de terra e descobrirá um divertido bar 
e salão de dança de faroeste sob uma grande, porém rasa, caverna. Esse é o melhor jeito de encerrar sua jornada antes de seguir para o 
Aeroporto Internacional Birmingham-Shuttlesworth.  ■

 48 km        1 hora de carro

 111 km       1 hora de carro

 145 km       2 horas de carro

 267 km      3 horas de carro

Existem algumas regiões que impulsionaram a fama de muitas estrelas 
da música, como o Delta do Mississippi. Nesse caldeirão cultural de 

escravos e agricultores, surgido do desespero, nasceu o Blues. Dos campos 
nasceu o Gospel. De vigaristas e parceiros improváveis, surgiu o Rock ’n’ 
Roll e Soul. Trilhas designadas como a Bridging the Blues e a Mississippi 
Blues Trail o levará aos campos, barracões e estúdios inacreditavelmente 
pequenos que nos fazem lembrar de onde veio essa forma de arte única 
norte-americana, enquanto os festivais e casas de show apresentam uma 
nova geração de músicos com raízes norte-americanas.

 113 km         2 horas de carro

VIAGENS DE CARRO

Distância da rota:  
648,00 km

Tempo recomendado: 
5 dias



Fotos (de cima para baixo):  
J.Q. Dickinson Salt-Works, Malden; 
esqui em Canaan; 
Babcock State Park, Clifftop
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WEST VIRGINIA

HOTÉIS DE LUXO: os hóspedes se 
dirigem ao The Greenbrier desde 1858. 
O Blennerhassett Hotel em estilo Rainha 
Anne também tem tradição. 

ESTADIAS FAMILIARES ACESSÍVEIS: 
leve a família ao Capon Springs and Farms 
se você gosta de um clima de acampamento, 
faça rafting em água rasa no ACE Adventure 
Resort ou fique em um lodge ou uma cabana 
em um parque estadual. 

POUSADAS PITORESCAS: fique na 
pousada Cafe Cimino Country em Sutton, 
nameada uma das Melhores Pousadas do 
Sul em 2016, ou descanse na charmosa 
Guesthouse Lost River para um fim de 
semana maravilhoso. 

ACOMODAÇÕES 
PARA TODOS OS ESTILOS

VISTAS BONITAS
Encontre beleza selvagem e aventuras em West Virginia.

gotowv.comVisiteOsUSA.com.br/westvirginia

V isite West Virginia e descubra sua incomparável 
combinação de paisagens belas e recreação 

abundante ao ar livre. Caminhe por florestas densas, 
escale até mirantes impressionantes, passe por pontes 
que abrangem desfiladeiros exuberantes e suba por trilhas 
rochosas com uma parte da famosa Appalachian Trail 
(Trilha Apalache). 

O Mountain State (Estado das Montanhas) tem diversão 
o ano inteiro. Durante a primavera, o verão e o outono, curta 
a adrenalina de praticar rafting em água rasa e da tirolesa, 
ou passe o tempo relaxando com pesca e golfe. No inverno, 
desça de esqui as colinas cheias de neve, passe por trilhas 
difíceis (chamadas black diamond) ou escolha uma atividade 
entre essas duas. Passe um dia praticando snow tubing com 
a sua família. 

Siga para as cidades charmosas do estado para 
encontrar uma dose saudável de hospitalidade sulista.  

Sinta o sabor das comfort foods, incluindo biscoitos 
amanteigados e rolinhos de pepperoni em lanchonetes 
antigas, e explore produtos da fazenda para a mesa em 
restaurantes chiques. A diversidade de acomodações apelará 
para todos os gostos: fique em um resort de luxo com vastas 
vistas da montanha, uma pousada pitoresca, um lodge 
rústico, um hotel ou acampamento próprio para famílias.

Não perca a oportunidade de aprender sobre a cultura 
e a história do estado. Explore trilhas da Guerra Civil, 
museus históricos vivos e galerias de arte. Veja o trabalho 
manual dos artesãos da montanha e ouça música autêntica 
apalache. Veja um show de música ao vivo com Larry Groce 
no Charleston’s Mountain Stage. 

Você pode chegar facilmente em West Virginia dos 
maiores aeroportos internacionais, incluindo Washington 
Dulles, Pittsburgh, Charlotte Douglas, Cincinnati/Northern 
Kentucky e John Glenn Columbus. 
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VisiteOsUSA.com.br/kentucky  |   kentuckytourism.com

ENCANTOS DO KENTUCKY
Encontre rotas de bourbon e fazendas de cavalos 
com uma beleza paisagística em cada canto. 

De sua conhecida história com cavalos de corrida e bourbon até a emoção da 
exploração de cavernas, conheça as qualidades sulistas únicas do Kentucky, onde 

a culinária caseira não é moda, mas um estilo de vida. Veja puros-sangues pastando 
em haras belíssimos, quem sabe um deles poderá ser o vencedor do Kentucky 
Derby um dia. Aprenda como 95% do bourbon de todo o mundo é feito aqui e prove 
amostras durante uma excursão por uma destilaria. Faça uma homenagem a dois filhos 
dessa terra, o 16º presidente norte-americano Abraham Lincoln, e o campeão mundial 
de boxe, Muhammad Ali, em museus abertos em honra dos dois. Maravilhe-se na 
Mammoth Cave (Caverna Mammoth), o mais longo sistema de cavernas do mundo, e 
mergulhe fundo no caso de amor dos EUA por carros esportivos no National Corvette 
Museum (Museu Nacional do Corvette). Antes de tudo, curta o ar livre, seja no barco 
pescando, seja caminhando, pedalando ou escalando 19.300 km de trilhas. 

Fotos (de cima): caminhando 
nas Yahoo Falls, Whitley City; 
Keeneland Racecourse, Lexington
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NORTE DO KENTUCKY
Conheça a hospitalidade sulista no norte do Kentucky, 
onde os visitantes encontram uma forte tradição 
cervejeira, vinícolas históricas e grandes experiências 
culinárias. Viaje pela Kentucky Bourbon Trail (Trilha do 
Bourbon do Kentucky), descubra as maravilhas da 
região do rio a bordo de um cruzeiro da BB Riverboats 
e visite atrações como o Newport Aquarium 
(Aquário de Newport). 

meetNKY.com

LEXINGTON
Cercada por 450 fazendas criadoras de cavalos e nove 
destilarias, Lexington é famosa pelo bourbon e pelas 
corridas de puros-sangues. Os visitantes também 
encontrarão uma cena cervejeira artesanal florescente, 
pratos com produtos “da fazenda para a mesa”, murais 
decorando os prédios da cidade e sítios históricos, 
como a Ashland Estate (Propriedade Ashland) e a 
Mary Todd Lincoln House (Casa Mary Todd Lincoln). 

Sharethelex.com

BARDSTOWN
Em apenas uma tarde, é fácil entender por 
que Rand McNally e o USA Today declararam 
Bardstown a Cidadezinha mais Bonita na 
América do Norte. Passeie por sete destilarias 
de bourbon, reviva a história dos EUA, prove 
a culinária sulista e finalize o dia com algumas 
compras. Não importa o que você procura em 
suas férias, esta pequena cidade oferecerá uma 
paisagem magnífica. 

VisitBardstown.com

BOWLING GREEN
Em Bowling Green, visite o National Corvette Museum 
(Museu Nacional do Corvette) para ver clássicos, protótipos 
e achados raros. Dirija uma volta no NCM Motorsports Park 
(Parque de Esportes Automotivos NCM). Faça a única 
excursão de barco subterrânea do estado na Lost River 
Cave (Caverna do Rio Perdido). Nas proximidades, explore o 
Mammoth Cave National Park (Parque Nacional da Caverna 
de Mammoth), um local tombado pela UNESCO, e veja o 
sistema de cavernas conhecido mais longo do mundo. 

VisitBGKY.com

kentuckytourism.com  |   VisiteOsUSA.com.br/kentucky

TRAVELSOUTHUSA.COM/BR-PT
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TENNESSEE

Fotos no sentido 
horário a partir do topo: 
Great Smoky Mountains; 

Grand Ole Opry, Nashville; 
Graceland, Memphis

 MÚSICA INSPIRADORA
O Tennessee oferece música 
contagiante e emocionante com 
Blues, Bluegrass, Country, 
Rock ’n’ Roll e com tudo o que 
estiver entre esses gêneros. Faça 
uma homenagem ao Rei do Rock na 
Graceland de Elvis Presley e canalize 
o Blues na Beale Street, ambas em 
Memphis. Conheça o melhor da 
música ao vivo no Nashville’s Ryman 
Auditorium (Auditório Ryman de 
Nashville) e no Grand Ole Opry.

 EXPERIÊNCIAS AUTÊNTICAS
Descubra a tradição do estado 
na Great Smoky Arts and Crafts 
Community (Comunidade de Artes 
e Artesanato de Great Smoky), em 
Gatlinburg; no Fort Loudoun Historic 
Park (Parque Histórico do Forte 
Loudoun), em Vonore; no Stones 
River National Battlefield (Campo de 
Batalhas Nacional do Rio Stones), 
em Murfreesboro e no Rock City e 
Ruby Falls, em Chattanooga.

Conheça a Trilha sonora da América do Norte. 
Produzida no Tennessee. Descubra o verdadeiro 
apelo do estado em agitados centros urbanos  
e charmosas cidadezinhas.

 MÚSICA AUTÊNTICA, 
 ESPÍRITO CRIATIVO

Na “Soul City”, descubra a Casa do blues e 
o local de nascimento do rock ‘n’ roll. E não 
esqueça de provar os pratos da efervescente 
cena culinária da cidade.

O BLUES E O CHURRASCO 
REINAM EM MEMPHIS

Fotos a partir do topo: 
Charlie Vergos’ Rendezvous; 
Beale Street

Acidade de Memphis combina 
o passado e o presente de 

forma expressiva, proporcionando 
uma autêntica experiência sulista. As 
viagens à cidade só ficam completas 
com visitas a grandes pontos de 
referências locais, como Graceland 
(antiga casa do cantor Elvis Presley), 
Sun Studio, STAX, Beale Street e o 
National Civil Rights Museum (Museu 
Nacional dos Direitos Civis). O passado 
da cidade é fascinante, mas não deixe 
de descobrir o que está acontecendo 

no presente dela. Os músicos locais se 
inspiram em grandes ícones, como Elvis 
Presley, Al Green e Justin Timberlake, 
mas os resultados sempre são originais 
e tocantes, além de mostrar um pouco 
de Memphis. 

A comida também é grande parte de 
sua cultura. Prove o churrasco premiado, 
clássicos sulistas reinventados e soul 
food florescendo com gênios inovadores 
da culinária. Alimente sua imaginação 
com as vistas, os sons e os sabores  
de Memphis. 

TENNESSEEMemphis
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 O MELHOR DA NATUREZA
Encontre uma beleza natural sem 
igual e experiências ao ar livre, 
especialmente no Great Smoky 
Mountains National Park 
(Parque Nacional da Cordilheira 
Great Smoky), o parque nacional 
mais visitado nos EUA. Depois 
passe de tirolesa sobre 
os topos das árvores no 
Anakeesta Aerial Adventure Park 
(Parque de Aventuras Aéreas de 
Anakeesta), em Gatlinburg; 
faça rafting no rio Ocoee, em 
Cleveland, ou caminhe em um 
dos 56 parques estaduais.

 CRIATIVIDADE GASTRONÔMICA
O espírito criativo do Tennessee 
está presente em cada pedaço 
do churrasco do Memphis. Prove 
as comidas nos festivais gastronômicos 
em todo o estado, e prove um pouco 
do uísque Jack Daniels, em que 
cada garrafa é feita com água de 
uma única fonte em Lynchburg.

TRAVELSOUTHUSA.COM/BR-PT
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EXPLORE 
AS CIDADES 
DO TENNESSEE
Encontre magníficos cenários, 
aventuras ao ar livre e 
emocionantes atrações nestes 
destinos acolhedores. 

NASHVILLE
Com sua combinação encantadora de 
sabores musicais, históricos e culturais, 
Nashville é realmente uma cidade 
para todas as estações. Na “Cidade da 
Música”, os visitantes curtem música 
ao vivo de todos os gêneros todas as 
noites da semana. Dentre as atrações 
imperdíveis, estão apresentações de 
grandes artistas no Ryman Auditorium e 
no Grand Ole Opry; depois, é só seguir 
as estrelas incrustradas no calçadão que 
leva até o Country Music Hall of Fame 
and Museum (Museu e Hall da Fama da 
Música Country). Passeie pelo distrito na 
orla do centro da cidade às margens do 
rio Cumberland e visite bairros badalados, 
como 12South, Hillsboro Village, East 
Nashville e Gulch.

visitmusiccity.com/por-musiccity

CHATTANOOGA
Nesta encantadora cidade do Tennessee 
às margens do rio, siga a RiverWalk, 
cruzando os parques da cidade até 
chegar a excelentes locais com música 
gratuita e culinária da fazenda à mesa e 
atrações como o IMAX® 3D e o Tennessee 
Aquarium (Aquário do Tennessee). 
Maravilhe-se ante o belíssimo cenário no 
topo das montanhas ao redor ou curta 
uma vista diferente em um caiaque, 
stand-up paddle ou pedalinho. Explore a 
Whiskey and Craft Beer Trail, experimente 
fazer alpinismo ou uma escalada e 
também aprecie as maravilhas naturais 
em atrações como os Rock City Gardens 
(Jardins de Rock City) e as Ruby Falls 
(Cachoeiras Ruby) na Mountain Lookout 
(Montanha Lookout), a apenas 15 minutos 
do centro da cidade.

ChattanoogaFun.com

VisiteOsUSA.com.br/tennessee  |   TNvacation.com

KNOXVILLE
Com sua sofisticada combinação de 
cultura e hospitalidade genuína, Knoxville 
o surpreenderá. Excelente para andar, 
o centro da cidade proporciona ótimas 
opções para você explorar e descobrir 
murais vibrantes, música local, locais 
históricos e museus ou participar de 
festivais como o Big Ears. Distante cerca 
de 5 km do centro da cidade, a região 
conhecida como Urban Wilderness 
(Natureza Urbana) de Knoxville inclui 
lagos em meio a pedreiras e mais de 
80 km de trilhas diversificadas para 
caminhada, ciclismo e observação de 
pássaros. Guarde um espacinho para 
o jantar. Knoxville cada vez mais se 
destaca como uma das melhores cidades 
culinárias e produtora de cervejas 
artesanais do sudeste dos EUA. 

welcome.visitknoxville.com

SEVIERVILLE
Divirta-se com aventuras ao ar livre, 
como caminhadas, tirolesas, exploração 
de cavernas e rafting em correntezas no 
Great Smoky Mountains National Park, 
o parque mais famoso dos EUA, e nas 
proximidades. Relaxe em uma luxuosa 
cabana na montanha, com banheira 
de hidromassagem, lareira e vistas 
espetaculares. Explore a cidade natal 
de Dolly Parton e aproveite para fazer 
compras em shoppings outlet, brechós e 
lojas de antiguidades. Desfrute da culinária 
caseira e da gastronomia internacional, 
percorra a Rocky Top Wine Trail para 
visitar cinco vinícolas que oferecem mais 
de 70 variedades de vinhos e prove 
outras bebidas no passeio pelas 
destilarias da região.

SeviervilleUSA.com

TNvacation.com  |   VisiteOsUSA.com.br/tennessee
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ARKANSAS
Bentonville
Fayetteville

Little Rock

Fotos no sentido 
horário a partir do topo: 

Triple Falls, perto de Harrison; 
Cache Restaurant, Little Rock; 

pescaria no lago Ouachita

Arkansas.com  |   VisiteOsUSA.com.br/arkansas
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▼ FAYETTEVILLE
Cercada pela Ozark Mountains 
(Cordilheira Ozark), essa cidade 
universitária no noroeste do Arkansas 
oferece paisagens de tirar o fôlego, 
diversas aventuras ao ar livre e muito 
mais. Visite o Clinton House Museum 
(Museu da Casa Clinton), onde Bill e 
Hillary Clinton foram casados. Conheça 
as cores deslumbrantes de Fayetteville 
nas folhagens de outono em um trem de 
passeios vintage ou pedale ao longo de 
97 km de trilhas dentro dos limites da 
cidade. Fayetteville agrada a todos, e os 
visitantes encontrarão delícias culinárias 
em toda esquina. Saboreie comidinhas 
de food truck, opções étnicas ou 
jantares finos. Siga pela Fayetteville Ale 
Trail (Trilha da Cerveja de Fayetteville) 
com suas 11 paradas. 

ExperienceFayetteville.com

▼ BENTONVILLE
Bentonville é um destino único, um 
lugar de ideias, inovação e inspiração: 
arte, culinária, música, ciclismo e 
progresso estão no centro desta 
cidade no noroeste do Arkansas. 
Venha explorar o arquitetonicamente 
inspirador Crystal Bridges Museum 
of American Art (Museu Crystal 
Bridges de Arte Norte-Americana) 
com mais de 500 peças de arte de 
uma deslumbrante paisagem natural. 
Passeie por cerca de 130 km de trilhas 
pavimentadas e de mão única. Ou jante 
em um dos restaurantes renomados 
da cidade e prove um pouco de 
sua emergente cena culinária. Visite 
Bentonville, onde o espírito sofisticado 
encontra uma charmosa hospitalidade. 

visitbentonville.com

▼ LITTLE ROCK
Aninhados nas margens do rio Arkansas, 
os bairros de Little Rock são recheados 
de restaurantes e lojas locais, além de 
festivais e eventos durante todo o ano. 
Grandes atrações e museus na capital 
do estado incluem o Clinton Presidential 
Center (Centro Presidencial Clinton), Little 
Rock Central High School National Historic 
Site (Sítio Histórico Nacional do Colégio 
Central de Little Rock) e a Arkansas 
River Trail (Trilha do Rio Arkansas). 
Caminhe sobre a Big Dam Bridge (Ponte 
da Grande Represa), explore o Pinnacle 
Mountain State Park (Parque Estadual da 
Montanha Pinnacle) e passe uma tarde 
no Riverfront Park (Parque Riverfront), no 
centro. Lar de uma vibrante e crescente 
cena de alimentos e bebidas artesanais, 
a área de Little Rock tem numerosas 
microcervejarias, vinícolas e uma destilaria. 

LittleRock.com | HeartofArkansas.com

VisiteOsUSA.com.br/arkansas  |   Arkansas.com
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No Arkansas, encontre vistas de montanhas estonteantes  
e riachos de águas claras em mais de 50 parques estaduais. 
Divirta-se também com a cena artística e gastronômica. 

A BELEZA DA NATUREZA 
BRILHA NO ARKANSAS

O Arkansas é o local de nascimento de lendas 
da música como Johnny Cash, Al Green e 

Glen Campbell, e de líderes políticos, incluindo o 
antigo presidente norte-americano Bill Clinton. 

O estado é lar do Crystal Bridges Museum 
of American Art (Museu Crystal Bridges de Arte 
Americana), com uma coleção de arte realmente 
impressionante em um prédio projetado por 
Moshe Safdie e cercado de extensas trilhas 
naturais. Ele também é lar do primeiro Walmart 
de Sam Walton, do novo Murphy Arts District 
(Distrito de Artes de Murphy) em El Dorado e 
do Unexpected Project em Fort Smith, que traz 
artistas mundialmente renomados a uma cidade 
da antiga fronteira para instalar murais brilhantes 
e construções históricas. 

Junto do florescer as artes, a música e a 
cultura são a verdadeira beleza do Arkansas e a 
razão por trás de seu título de O Estado Natural. 

Essa beleza é vista nos lagos e rios do estado, bem 
como no amado rio nacional Buffalo, o primeiro rio 
nacional nos EUA, e em seus 52 parques estaduais. 

Explore o Hot Springs National Park (Parque 
Nacional de Fontes Termais), o mais antigo 
sistema de parque nacional e lar de banhos 
minerais. Pratique rafting em águas rasas ou 
faça uma pequena viagem flutuando pelo rio 
ou pela enseada. Embarque em uma viagem 
de motocicleta ou pegue um caminho fora do 
convencional em cinco passeios de bike 
“Épicos” da International Mountain 
Bicycling Association, uma distinção que 
significa que essas trilhas estão entre as 
melhores do mundo. Leve a família ao 
Crater of Diamonds State Park (Parque 
Estadual da Cratera de Diamantes), a 
única mina de diamantes pública onde 
você pode ficar com o que encontrar. 
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CHARLESTON
Com restaurantes aclamados, tesouros 
arquitetônicos e paisagens litorâneas 
tranquilas, não impressiona que Charleston 
seja um destino de férias tão procurado. 
Aproveite para explorar os festivais de 
música e gastronomia, provando a culinária 
Lowcountry e procurando peças de 
artesanato de Sea Island. Passeie pelo centro 
histórico e admire pátios e jardins repletos de 
fragrâncias, escondidos atrás de portões de 
ferro forjado. Faça um tour pelos principais 
centros gastronômicos, pelas mansões da 
arquitetura pré-guerra civil, pelas igrejas e 
cervejarias. Hospede-se em uma pousada 
ou em um resort de luxo. Descubra as 
pessoas, os sabores, as tradições, 
as vistas e os sons encontrados 
apenas em Charleston. 

ExploreCharleston.com

SouthCarolinaUSA.com.br  |   VisiteOsUSA.com.br/carolina-do-sulVisiteOsUSA.com.br/carolina-do-sul  |   SouthCarolinaUSA.com.br

HILTON HEAD ISLAND
Sonhando com ilhas? Considerada “a 
melhor ilha dos EUA continental” pela 
revista Travel + Leisure e primeira  
colocada na lista das “principais ilhas 
americanas” da Condé Nast Traveler, 
Hilton Head Island é famosa por suas 
belas praias e paisagens litorâneas e 
seus 24 campos de golfe reconhecidos 
mundialmente.  Explore a cultura 
Lowcountry da Carolina do Sul, a história 
do povo Gullah e seu animado circuito 
artístico e cultural. Saia em um tour 
gastronômico para explorar os mais de 
250 restaurantes e visite os museus e 
acampamentos para crianças e passeios 
de piratas. Conheça centenas de lojas, 
butiques e outlets. Suas férias dos sonhos 
viram realidade em Hilton Head Island.

hiltonheadisland.org/portuguese

Nas cidades acolhedoras da Carolina do Sul, delicie-se com 
coquetéis com vista para o mar, experimente a culinária sulista 

e dance a noite toda nas melhores casas noturnas de Charleston e 
de todo o estado. Descubra as atrações mais famosas da Carolina 
do Sul e suas joias ocultas em uma viagem de férias que cabe em 
qualquer bolso. Fuja das multidões e dirija-se a praias famosas 
para uma caminhada ao sol, um passeio de bicicleta pela areia ou 
um passeio de caiaque em meio às ilhas oceânicas. Aproveite para 
jogar golfe e tênis em Hilton Head Island e passeie pelos quase 
100 quilômetros da Grand Strand em Myrtle Beach. Ao final do 
dia, desfrute de um jantar sofisticado composto por autênticos 
pratos da culinária sulista e frutos do mar fresquinhos. As paisagens 
diversas, as cidades históricas e as lindas praias da Carolina do Sul 
são perfeitas para proporcionar experiências inesquecíveis.

CIDADES 
ACOLHEDORAS
Conheça cidades divertidas, uma 
culinária deliciosa, ótimas opções 
de lojas e montanhas deslumbrantes.

Fotos: Lake Jocassee, Greenville; 
tiendas en Charleston
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MYRTLE BEACH
Myrtle Beach é o ponto central da 
Grand Strand, um trecho de 100 km de 
cidades litorâneas. Hospede-se em um 
arranha-céu ou condomínio à beira-mar, 
em um relaxante resort ao longo da 
Intracoastal Waterway ou uma vila de 
golfe sombreada por árvores. Explore 
cidades costeiras típicas ou jogue 
uma partida em um dos quase 100 
campos de golfe da região. Aproveite 
para surfar, pescar, fazer passeios de 
caiaque, praticar parapente ou andar de 
bicicleta no calçadão. Curta uma tarde 
nos shopping centers, nas lojas outlet 
de fábrica, nas lojas especializadas e 
nas feirinhas. Experimente os frutos do 
mar e outros ingredientes locais frescos 
servidos com a hospitalidade sulista nos 
restaurantes à beira-mar. 

VisitMyrtleBeach.com
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JARDINS PÚBLICOS DA 
CAROLINA DO SUL
Os jardins da Carolina do Sul combinam 
beleza natural e história. Nos Jardins 
Brookgreen, próximo à Myrtle Beach, 
caminhe entre 1.400 esculturas e 
carvalhos de mais de 300 anos. Você 
também pode fazer um passeio de 
barco pelos campos de arroz da época 
das plantations. Em Middleton Place, 
em Charleston, as azaleias, camélias e 
as murtas florescem no jardim de uma 
plantation do século XVIII, onde atores 
reencenam o estilo de vida anterior 
à Guerra Civil Americana. A Historic 
Charleston Foundation e o Garden Club 
of Charleston recebem visitantes em 
março e abril, abrindo suas construções 
e seus jardins ao público, que pode 
apreciar o charme histórico dos locais 
e o florescer da primavera. 

VisiteOsUSA.com.br/carolina-do-sul

VisiteOsUSA.com.br/carolina-do-sul  |   SouthCarolinaUSA.com.br

GÉORGIE

 ATIVIDADES NA COSTA
Tome um Ferry até Sapelo Island para 
um fim de semana de caminhadas, 
passeios de caiaque, e observação de 
estrelas. Ou deslize em uma Canoa 
através dos misteriosos pântanos do 
Okefenokee Wildlife Refuge e pratique 
stand up paddle em Tybee Island. 

 ENCARE AS TRILHAS 
Caminhe pela Appalachian Trail, 
começando na Springer Mountain, a 
legendária trilha do extremo sul. Passe 
por córregos e corredeiras e desfrute 
das incríveis paisagens no caminho 
até o Amicalola Falls State Park,  
local onde está uma das mais  
belas cachoeiras e um Lodge no  
topo da montanha.

Para aproveitar a abundante beleza natural do Estado da Georgia, 
viaje para as montanhas e a costa, caminhe ao longo de trilhas  
arborizadas ou pela região dos vinhedos. 

EXPLORE AS BELEZAS NATURAIS 
DA GEORGIA

ExploreGeorgia.org  |   VisiteOsUSA.com.br/georgia

 SUBA A MONTANHA 
DE BICILETA
Desafie-se na mais épica trilha 
para bicicleta. Cohutta Wilderness 
Area e Chattahoochee-Oconee 
National Forests são as melhores 
para a prática de Mountain Biking. 
As trilhas mais acidentadas são 
facilmente acessadas desde o 
Resort Ellijay. 

 PESCA NOS LAGOS E RIOS
Pesque e ande de canoa através 
da vasta Bacia do Altamaha River 
formado pela convergência de três 
rios ou até mesmo entre as florestas 
de ciprestes na reservatório de 
água do moinho no George L. Smith 
State Park. 

 VISITE UMA VINÍCOLA 
Nos vinhedos instalados em solos 
férteis das colinas do norte da 
Georgia, saboreie safras de vinhos 
campeões em prêmios em uma antiga 
adega de vinhos. Percorra os vinhedos 
com uma vista incrível das montanhas 
e pare nas lojinhas típicas. Não deixe 
de saborear uma refeição com o 
cardápio de vinhos no restaurante 
local ou se preferir em um piquenique 
nos gramados da vinícola. 
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Fotos no sentido horário a partir 
topo da página: Caminhada em 
Chatsworth, Fort Mountain State 
Park; Pesca em Gordonia-Alatamaha 
State Park; Cumberland Island
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Emoldurada pela planta barba-
de-velho, a cidade de Savannah 

cativa os visitantes com arte, música, 
arquitetura, o centro histórico próprio 
para pedestres e a culinária litorânea. 
Caminhe pelas ruas de paralelepípedos 
e veja monumentos e prédios históricos 
em cada esquina. As 22 praças da 
cidade são cheias de grandes fontes 
e monumentos de figuras históricas, 
e os passeios pela cidade e suas 
mansões bem preservadas convidam 
os visitantes a explorarem seu rico 
passado, datando sua fundação em 1733 

como a primeira cidade da Georgia. No 
Victorian District (Distrito Vitoriano), 
fique em uma pousada do século 
XIX, e pare em butiques, restaurantes 
e pubs da River Street alojados em 
depósitos de algodão reformados. 
Aventure-se em Lowcountry para saber 
mais sobre a cultura Gullah/Geechee, 
depois descubra a Tybee Island e outras 
comunidades ao longo da costa do 
Atlântico. Em todo lugar, você ficará 
maravilhado com a recepção amigável 
nesta cidade conhecida por sua 
hospitalidade e graciosidade. 

GRACIOSA SAVANNAH
Descubra a cidade que remete seu passado e 
recebe visitantes para desfrutar seus charmes. 
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Incrível destino litorâneo composto 
por Simons Island, Little St. Simons 

Island, Sea Island, Jekyll Island e a 
cidade de Brunswick, no continente, 
as Golden Isles ficam entre Savannah, 
na Georgia, e Jacksonville, na Flórida. 
Aqui, visitantes curtem o sol e a água, 
pescam ou simplesmente relaxam nas 
praias intocadas de areias douradas. 
Aproveite para fazer um passeio de 
caiaque ou pedalinho pelos pântanos 
de água salgada e por rios de águas 
cristalinas que abrigam lontras, garças, 

golfinhos e outros animais selvagens. 
Jogue golfe nos espetaculares campos 
à beira-mar ou explore as atrações 
históricas e os museus. Experimente os 
frutos do mar locais, sempre frescos, 
e a culinária típica de Lowcountry, 
servida com hospitalidade genuína. 
Hospede-se nas pousadas históricas 
da região, em um condomínio com 
o pé na areia ou nos campings. Com 
clima semitropical o ano todo, as 
Golden Isles oferecem o refúgio ideal 
em qualquer estação. 

A SERENIDADE DAS ILHAS
As Golden Isles, na Georgia, contam com praias 
premiadas e a autêntica hospitalidade sulista.

Fotos (sentido horário, 
de cima pra baixo): 
Driftwood Beach; 
St. Simons 
Lighthouse Museum; 
Avenue of the Oaks

Goldenisles.com  |   VisiteOsUSA.com.br/goldenisles

Foto: Forsyth Park 
no distrito histórico 
de Savannah

VisiteOsUSA.com.br/savannah  |   visitsavannah.com/info/ptVisitTheUSA.com
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JACKSON, A  
“CIDADE COM ALMA”O TESOURO 

DA MÚSICA DO 
MISSISSIPPI
Quando quiser conhecer a autêntica 
música norte-americana, vá ao lugar 
onde tudo começou.

Conhecido como o “Berço da música 
norte-americana”, o Mississippi 

ajudou a moldar o curso da música 
moderna com suas contribuições ao 
Blues, Jazz, Rock, Country e Gospel. 
Os visitantes podem explorar o impacto 
global do estado na música no interativo 
GRAMMY Museum® Mississippi (Museu 
do GRAMMY® do Mississippi) e passear 
pela primeira casa do rei do rock, no 
Elvis Presley Birthplace and Museum 
(Museu e Local de Nascimento de 
Elvis Presley). 

O estado é mais conhecido como lar 
do Blues, que nasceu no fértil Delta do 
Mississippi. Passeie no B.B. King Museum 
(Museu B.B. King) e no Delta Interpretive 
Center (Centro Interpretativo do Delta) 
em Indianola e siga a Trilha do Blues do 

Mississippi para conhecer as histórias 
de outros artistas, tantos conhecidos 
quanto mais obscuros, em campos de 
algodão, depósitos de trens rústicos, 
clubes e igrejas. 

A maravilhosa música do estado 
não pertence apenas ao passado. Ouça 
Blues em clubes casuais ao longo da 
Highway 61 (Rodovia 61) e música ao 
vivo em locais por todo o estado. 

Chefs criativos combinam a rica 
tradição do estado com experiências 
culinárias inesquecíveis em uma 
paisagem cultural diversificada. Prove 
os frutos do mar do Golfo do México e 
vegetais frescos da fazenda, ou peça 
um prato da mais pura comida caseira 
da região: frango ou bagre frito, quiabo 
frito, biscoitos e molho.

Sinta o pulsar do sul em Jackson, 
lar de museus dos Direitos Civis, 
de comidas deliciosas e centenas 

de festivais e eventos.

MISSISSIPPI

Jackson

V isite Jackson, apelidada de 
“Cidade com alma”, e conheça sua 

rica cultura e história. Essas histórias 
comoventes da Guerra Civil até o 
movimento dos Direitos Civis estão 
capturadas no Museum of Mississippi 
History (Museu da História do 
Mississippi) e no Mississippi Civil Rights 
Museum (Museu dos Direitos Civis do 
Mississippi), aberto no fim de 2017. 
Veja a nova série de documentários 
pesquisando por www.jxn.ms on-line; 
o programa destaca o melhor que a 
cidade tem a oferecer e é estrelada 
pela comediante nascida em Jackson, 
Rita Brent (veja foto acima). 

Deixe seu paladar aguçado com a 
culinária premiada que varia de frutos 
do mar do Golfo até a soul food e pratos 
Cajun. Encontre música ao vivo de 
qualidade em todo canto da cidade e 
desfrute da vida noturna vibrante local. 

Festividades de verão, eventos 
esportivos, celebrações de outono e 
festivais gastronômicos e musicais 
preenchem o calendário do ano inteiro. 
A hospitalidade calorosa de Jackson 
o fará se sentir em casa. 

visitjackson.com

Fotos no sentido horário a partir da esquerda: 
Elvis Presley Birthplace and Museum, Tupelo; 
GRAMMY Museum® Mississippi, Cleveland; 
A comediante de Jackson, Rita Brent; 
Doe’s Eat Place, Greenville; 
O Chimneys Restaurant, Gulfport

visitmississippi.orgVisiteOsUSA.com.br/mississippi
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ROAD TRIP Nº 2: CULTURA FORA DO PADRÃO E JOIAS ESCONDIDAS

A cidade de entrada a Louisiana, Nova Orleans, tem uma vibe divertida e cultural com 
um toque de história. Visite Mid-City Lanes Rock ‘n’ Bowl, um boliche popular famoso 
pela música local ao vivo. Explore os bairros da cidade em uma excursão de ônibus 
turístico. Ao longo do lago Pontchartrain, no litoral norte de Nova Orleans, siga para 
o Fontainebleau State Park (Parque Estadual Fontainebleau) para pescar e navegar. 
A orla do lago de Mandeville oferece a oportunidade de jantar na beira da água perto 
de casas históricas. Coma frutos do mar frescos no Rips on the Lake, e depois pedale 
um pouco. No Wooden Boat Festival (Festival de Barcos de Madeira), em outubro, 
veja barcos antigos e prove a comida local. Em Baton Rouge, caminhe pela histórica 
Spanish Town (Cidade Espanhola), visite o prédio do Capitólio Estadual ou do antigo 
Capitólio Estadual e veja um jogo de futebol americano universitário. Shreveport e 
Bossier City ficam em margens opostas do rio Red. O crustáceo favorito da Louisiana, 
o lagostim, é o palco central do Mudbug Madness Festival (Festival Mudbug Madness) 
em maio, um dos mais de 50 festivais da área que ocorrem todo ano.

Encontre aventuras autênticas, festivais animados 
e viagens divertidas com vídeos para inspirar seus 
planos de viagem em VisiteOsUSA.com.br/louisiana.

Fotos, no sentido 
horário a partir do canto 
superior esquerdo: 
dançando no Festival 
International em Lafayette; 
desfile Second Line 
em Nova Orleans; 
lagostim harmonizado com 
a cerveja artesanal local

ROAD TRIP Nº 1: TESOUROS DA CULINÁRIA

Comece sua viagem gastronômica de carro por Louisiana em Nova Orleans –  
seu incrível cenário de culinária inclui opções para todo tipo de paladar e bolso.  
O French Quarter (Bairro Francês) é perfeito para o café da manhã e refeições  
no fim da noite. Ou prove um po’boy da Parkway Bakery & Tavern e siga para o  
New Orleans City Park (Parque da Cidade de Nova Orleans) para fazer um 
piquenique na orla. No histórico Faubourg Marigny/Bywater, escolha entre 
restaurantes sofisticados e lanchonetes casuais. Siga a oeste para Lafayette, 
nomeada a “Cidade mais saborosa do sul” pela revista Southern Living. O Fezzo’s 
Seafood, Steakhouse and Oyster Bar é especializado em ostras grelhadas e bagre 
frito. Não deixe de visitar o Bon Temps Grill (jacaré), Café Vermilionville (gumbo de 
frango e linguiça) e o Poupart Bakery and Bistro (bolo rei durante o Mardi Gras). 
Em Houma, a sudeste, prove algumas das receitas mais famosas do estado. No 
David Chauvin’s Seafood Company, faça um tour guiado em um barco de pesca de 
camarão. Para comer bem com vista para a água, pare no CoCo Marina’s Lighthouse.

Pegue a estrada 
para ter férias 

inesquecíveis em 
Louisiana, onde a 
diversão e ótima 

comida estão 
presentes o  

ano todo.

VIAGEM A PASSEIO

VisiteOsUSA.com.br/louisiana VisiteOsUSA.com.br/louisiana
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LAKE CHARLES
Encontre novos amigos com uma refeição 
deliciosa ou em uma reunião musical 
informal em Lake Charles. Siga para 
um resort renomado para desfrutar de 
jogos, spas, marinas, campeonatos de 
golfe, entretenimento de alta qualidade, 
compras e restaurantes. Nos limites 
de Lake Charles, viaje ao longo da 
Creole Nature Trail All-American 
Road (Via Norte-Americana da Trilha 
Natural Creole) para ver jacarés e 
outros animais do pântano, além de 
mais de 400 espécies de aves. Desfrute 
da diversão em família o ano inteiro, 
incluindo o Mardi Gras e outros festivais 
que celebram a comida, a música 
e a cultura locais. Lake Charles 
fica a apenas duas horas de 
Houston, Texas, e a 3,5 horas de 
Nova Orleans, Louisiana. 

VisitLakeCharles.org

LITORAL NORTE DE 
NOVA ORLEANS
A apenas 40 minutos do French Quarter 
(Bairro Francês), esta área é onde os 
residentes de Nova Orleans vão para 
relaxar e se divertir. Explore 32.000 
hectares de áreas de preservação 
de vida selvagem; faça caiaque ou 
stand-up paddle, passeie em um barco 
pesqueiro ou veja a vida selvagem, 
incluindo jacarés, em uma excursão 
pelo Honey Island Swamp (Pântano 
de Honey Island). Pedale pelos 50 km 
da Tammany Trace. Recentemente 
introduzido no Rails to Trails Hall of 
Fame (Hall da Fama Rails to Trails), ela 
conecta cinco comunidades do litoral 
norte. Descubra uma deslumbrante 
cena culinária, influenciada pela 
tradição creole e pelos frutos do 
mar frescos do Golfo do México 
e do lago Pontchartrain. 

NewOrleansNorthshore.com

Todo dia é motivo de celebração em Nova Orleans. Vivencie a singular 
combinação de culturas da cidade, seus sabores complexos, a boa 
música, bairros históricos e seu espírito jovial. 

CURTA OS BONS MOMENTOS 
EM NOVA ORLEANS

 DIVERSIDADE DE CULTURAS
Nova Orleans é um fascinante caldeirão 
de culturas, que foram se mesclando ao 
longo dos séculos. Influências caribenhas, 
francesas, espanholas e africanas podem 
ser encontradas em toda a cidade. Explore 
a arquitetura antiga, passeie de bonde até 
o passado e faça um tour pela elegante 
residência de uma plantation na  
River Road. 

 GASTRONOMIA INESQUECÍVEL
Dizem que nenhum outro lugar é tão 
apaixonado por sua culinária quanto 
Nova Orleans. Influências creole, cajun e 
francesas adicionam tempero e sofisticação 
aos pratos locais. Eles são deliciosos 
e possuem nomes intrigantes, como 
jambalaya, étouffée, gumbo e andouille. 

 POT-POURRI DE MÚSICA
A vida cotidiana de Nova Orleans é sempre 
repleta de música e sons do jazz, do 

zydeco, do R&B e do soul. É impossível 
ficar parado ao assistir às diversas 
apresentações de artistas de rua. Se 
preferir, curta a música ao vivo em lounges 
estilosos e pequenas casas noturnas 
espalhadas pela cidade. 

 BAIRROS INTERESSANTES
Comece pelo famoso French Quarter, o 
bairro mais antigo da cidade. A cidade foi 
fundada ali. Percorra a Bourbon Street, a 
boêmia Royal Street e a histórica Jackson 
Square. Depois, explore o Garden District, 
o Faubourg Marigny e muito mais. 

 FESTIVIDADES LENDÁRIAS
A celebração é a principal atração de 
Nova Orleans. Sempre há um evento 
divertido ou um festival acontecendo 
na cidade. O Mardi Gras é o mais 
conhecido, mas centenas de outros 
festivais menores celebram a gastronomia, 
a música e as artes ao longo de todo o ano. 

VisiteOsUSA.com.br/nova-orleans  |   VisiteNovaOrleans.com.br
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Quarter Festival

VisiteOsUSA.com.br/louisiana



Fotos no sentido horário a partir 
do canto esquerdo superior: 
navegando pelo litoral de Norfolk; 
Don Tito, um bar no terraço em Arlington; 
Virginia Beach Fishing Pier

CULTURA E 
BELEZA LITORÂNEA
Em Virgínia, explore belíssimas 
cidades litorâneas, caia na água e 
visite impressionantes lugares que 
ajudaram a forjar a história dos EUA.

▼ VIRGINIA BEACH
Contemple o sol nascer sobre o Atlântico 
e se pôr sobre a Chesapeake Bay (Baía de 
Chesapeake). Passeie de bicicleta pelos 5 km da 
famosa Beach & Boardwalk ou caminhe pelas 
trilhas através de florestas e regiões pantanosas. 
Ande de caiaque com os golfinhos ou faça um 
passeio de barco até uma fazenda de ostras 
para saborear algumas premiadas Lynnhaven. 
Saboreie o pescado fresco do dia, que inclui 
robalo riscado e solha. A apenas 4 horas de 
carro de Washington, D.C., Virginia Beach é, sem 
dúvida, uma clássica praia de férias nos EUA.

visitvirginiabeach.com/international/portuguese

▼ NORFOLK
Divirta-se em cruzeiros turísticos 
a bordo das embarcações 
American Rover, Victory Rover 
e Spirit of Norfolk. Encante-se 
com a exposição LanternAsia 
em 2018 no Norfolk Botanical 
Garden (Jardim Botânico de 
Norfolk), aproveite para visitar 
o centro do Neon District e 
ver mais obras de arte e 
apreciar o cardápio dos 
badalados restaurantes.

visitnorfolk.com

▼ ARLINGTON
Do outro lado do rio Potomac, para 
quem parte de Washington, D.C., 
os tesouros do local incluem o 
Arlington National Cemetery 
(Cemitério Nacional de Arlington) 
e o National 9/11 Pentagon 
Memorial (Memorial Nacional do 
Pentágono do 11 de Setembro). 
Hospede-se próximo às 
11 estações do Metrorail para 
explorar os parques, as lojas 
e os bairros vibrantes.

stayarlington.com/portugues
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virginia.org  |   VisiteOsUSA.com.br/virginia

LAFAYETTE
Considerada a “cidade mais feliz dos 
Estados Unidos” pelo Wall Street 
Journal e a “cidade mais saborosa 
do Sul” pela Southern Living, 
Lafayette encontra-se no coração da 
região cajun e creole da Louisiana. 
Divirta-se com o povo receptivo 
e a mistura de culinárias, gêneros 
musicais e cultura. Conheça a 
Cajun Boudin Trail ou visite um 
salão de baile para curtir a música 
cajun e zydeco. 

LafayetteTravel.com

HOUMA
Conhecida como o Bayou 
Country da Louisiana, Houma 
tem mais de 6.500 km2 de 
pântanos e estuários a explora  
de plataforma flutuante, aerobarco 
ou caiaque. Saboreie frutos do 
mar fresquíssimos, levados aos 
restaurantes diretamente pelos 
pescadores. Experimente o 
autêntico jambalaya cajun e o 
gumbo creole e conheça pessoas 
muito hospitaleiras. 

houmatravel.com

BATON ROUGE
Na capital da Louisiana, prove 
pratos clássicos locais da deliciosa 
culinária regional e restaurantes que 
servem os sabores do Sul com um 
toque moderno. Você também pode 
assistir a apresentações ao vivo de 
jazz, zydeco e swamp pop. Curta 
a Spanish Town Mardi Gras Parade 
e em outros eventos divertidos. 
Aproveite para fazer compras com 
isenção de impostos no Mall of 
Louisiana e no Tanger Outlets. 

visitbatonrouge.com

ALEXANDRIA/PINEVILLE
Explore essa rica área histórica e 
seus diversos pontos de interesse de 
história militar, museus e trilhas. Visite 
a Epps House: no Solomon Northup’s 
Gateway to Freedom, situado no 
Northup Trail Byway, conheça a 
história de Salomon Northup e seus 
“12 Anos de Escravidão”. Faça uma 
parada em uma das propriedades 
das plantations anteriores à Guerra 
Civil Americana para colher algodão 
e ver como o açúcar é produzido. 

AlexandriaPinevilleLA.com

VisiteOsUSA.com.br/louisiana  43
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Conheça as delícias culinárias do 
Missouri em restaurantes de luxo e 
cafeterias clássicas. Siga a Interstate 
70 Tour de BBQ (Tour do Churrasco 
da Interestadual 70), que conecta 
grandes capitais do churrasco de 
St. Louis (famosa pelas costelas) e 
Kansas City (conhecida por seu prato 
típico, o burnt ends). 

Faça um brinde para as deliciosas 
bebidas do estado em suas micro e 
macrocervejarias, vinícolas e destilarias. 
Faça um passeio pela Anheuser-Busch 
Brewery ou prove cervejas artesanais 
e saboreie algo em um pub que usa 
produtos locais. A Route du Vin Wine 

Trail (Trilha do vinho Route du Vin) 
serpenteia entre vinhedos belíssimos 
ao sul de Ste. Genevieve. Prove vinhos 
de Vignoles, Seyval e sabugueiro, entre 
muitas outras variedades.

Apelidado de Estado das 
Apresentações, (“Show Me State”) 
o Missouri definitivamente sabe 
como fazer um espetáculo. Casas de 
entretenimento ao vivo em Kansas 
City, St. Louis e Branson apresentam 
todo tipo de música, e jantares com 
show, música country, bares locais 
e clubes noturnos somam outras 
opções para os visitantes que amam 
música ao vivo e teatro.

Saiba mais sobre tudo o que há para fazer 
no Estado das Apresentações e baixe o  
Guia de Turismo no Missouri em VisitMO.com.

V olte no tempo enquanto explora 
os 450 km do trecho da icônica 

Rota 66 no Missouri, parando em hotéis 
vintage, cafeterias nostálgicas e outros 
marcos divertidos das décadas de 1950 
e 1960. Tire uma selfie em frente à Frog 
Rock e saboreie uma fatia de torta 
recém-assada em um restaurante dos 
tempos antigos na beira da estrada.

Em St. Louis, faça um passeio de 
bonde para apreciar a vista panorâmica 
do topo dos 192 metros do Gateway 
Arch, o monumento mais alto dos EUA 
e um símbolo duradouro do espírito 
pioneiro do país. Depois, veja esta 
agitada cidade de uma perspectiva 

diferente em um cruzeiro a bordo 
de uma réplica de barco a vapor pelo 
rio Mississippi.

Você nunca estará longe da 
aventura no Missouri. Pedale em uma 
via férrea convertida em trilha no 
Katy Trail State Park (Parque Estadual 
Katy Trail), ande de barco e pesque 
no lago de Ozarks, caminhe para ter 
vistas do rio no Ha Ha Tonka State Park 
(Parque Estadual Ha Ha Tonka) ou 
pratique canoagem nos Ozark National 
Scenic Riverways (Canais Paisagísticos 
Nacionais de Ozark), o primeiro parque 
nacional criado para proteger um 
sistema de rios. 

No Missouri, desfrute das 
lendárias peculiaridades 

da Rota 66, delicie-se 
com o mundialmente  

famoso churrasco 
e passe noites  

inesquecíveis ouvindo 
música ao vivo.

JORNADAS NOSTÁLGICAS

VisiteOsUSA.com.br/missouri VisitMO.com
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Fotos, no sentido horário a partir do topo: 
Laclede’s Landing, St. Louis; 
Top of the Rock, perto de Branson;  
The McFadden Brothers, Kansas City; 
Route 66 Mural Park, Joplin   
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ALABAMA

▼ COSTAS DO GOLFO/ 
ORANGE BEACH
Desfrute de 50 km de praias de areias 
brancas, além da vida noturna e dos 
frutos do mar frescos da região, tudo 
a menos de 3,5 horas de Nova Orleans.

▼ MONTGOMERY
Considerada uma das melhores 
cidades históricas na América do 
Norte, Montgomery conta com  
a igreja e a casa de Martin Luther King Jr. 
e dezenas de museus, a 2,5 horas  
de Atlanta.

▼ MUSCLE SHOALS/ 
FLORENCE
Visite os estúdios onde Aretha 
Franklin, Otis Redding e os  
Rolling Stones gravaram suas  
obras, a três horas de Memphis  
e Nashville.

▼ HUNTSVILLE
Em Huntsville, encontramos o U.S.  
Space & Rocket Center and Space  
Camp, um centro de “treinamento”  
de astronautas mirins, a duas horas  
de Nashville e Atlanta.
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O Alabama reúne história, 
cultura e aventura.

O CORAÇÃO E  
A ALMA DO SUL

Foto: Gip’s Place, Bessemer

“SWEET HOME ALABAMA” é muito mais do que uma música.  
A canção retrata um lugar onde o céu é de um azul profundo, uma 
terra repleta de história, cultura, música e aventura. Na região, a música 
gospel está presente nas igrejas e todos dançam ao som do blues, do 
country e do jazz nos bares. Os restaurantes locais servem refeições de 
dar água na boca, com churrasco e frutos do mar frescos vindos das 
vilas de pescadores do Alabama. Todas as refeições são verdadeiras 
festas. Algumas das principais atrações do Alabama incluem o U.S. 
Space & Rocket Center (Centro Espacial e de Foguetes dos EUA), o 
Barber Vintage Motorsports Museum (Museu Vintage de Motorsports 
Barber), locais ao longo da U.S. Civil Rights Trail (Trilha dos Direitos 
Civis dos EUA) e os lendários estúdios da cidade de Muscle Shoals, 
onde músicos gravam desde 1959. Os visitantes podem jogar golfe 
na renomada Robert Trent Jones Golf Trail (Trilha do Golfe Robert 
Trent Jones). Cercado por grandes cidades, como Nova Orleans, 
Memphis, Nashville e Atlanta, o Alabama é o coração e a alma  
de todas as viagens pelo sul dos EUA.

▼ MOBILE
Mobile foi a primeira cidade dos Estados Unidos 
a comemorar o Mardi Gras. Dentre as principais 
atrações estão passeios em meio à natureza  
e o USS Alabama, um importante couraçado  
da Segunda Guerra Mundial, a menos de  
2,5 horas de Nova Orleans.

▼ BIRMINGHAM
Desfrute de ótimas opções de gastronomia  
e compras. Aproveite para visitar a 16th 
Street Baptist Church (Igreja Batista da 16th 
Street) e o Barber Vintage Motorsports 
Museum (Museu Vintage de Motorsports 
Barber), a apenas 2,5 horas de Atlanta.
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DESTAQUES DO ALABAMA
Fãs de história, ar livre, música e golfe não vão querer 
perder essas experiências quase obrigatórias.

▼ HISTÓRIA FASCINANTE 
Conheça os lugares onde a história 
dos EUA nasceu e seja transportado 
de volta no tempo. Nas cidades de 
Montgomery, Birmingham e Selma, o 
Dr. Martin Luther King Jr. encabeçou o 
movimento pelos Direitos Civis. Caminhe 
pela ponte de onde partiu a marcha de 
Selma Montgomery. Conheça a casa de 
Martin Luther King e a sela onde esse 
grande homem ficou preso. Veja igrejas 
e locais marcantes na U.S. Civil Rights 
Trail (Trilha dos Direitos Civis dos EUA). 
A história do Alabama está relacionada à 
Guerra Civil Norte-Americana. Conheça 
o lugar onde os estados do sul iniciaram 
uma guerra de secessão para separar-se 
da União, formaram seu próprio país e 
elegeram um presidente.

▼ AVENTURAS AO AR LIVRE 
O norte do Alabama é conhecido 
por seus belos parques nacionais e 
estaduais com cachoeiras, lagos e 
montanhas, enquanto a região central 
do Alabama oferece oportunidades 
para praticar mountain bike e rafting. Já 
na região sul do Alabama, as aventuras 
incluem passeios para avistar jacarés e 
descanso em praias de areias brancas.

▼ MÚSICA CONTAGIANTE 
A música do Alabama é a música dos 
EUA. A tradição musical do estado 
é celebrada em lugares dos mais 
diferentes tipos, que vão desde igrejas 
até casas noturnas. A banda Rolling 
Stones, que já gravou no estúdio Muscle 
Shoals, chamou a cidade de “paraíso 

do rock ‘n’ roll”. A música “Sweet 
Home Alabama” é um dos melhores 
exemplos do rock sulista, além de ser 
um tributo ao estado. Divirta-se em 
festivais, bares e casas de espetáculos 
locais, onde é possível assistir a 
apresentações ao vivo da autêntica 
música local.

▼ GOLFE DE NÍVEL 
INTERNACIONAL 
A Robert Trent Jones Golf Trail é um 
dos mais incríveis destinos de golfe do 
mundo, com 26 campos espalhados por 
11 cidades do Alabama. Há resorts em 
diversos campos da RTJ Golf Trail. O 
jornal The New York Times considerou a 
RTJ Golf Trail como “local de alguns dos 
melhores campos de golfe do mundo”. 
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SkyView Atlanta no 
Centennial Olympic Park; 
Bluebird Cafe, Nashville; 
Nova Orleans

 ATLANTA
Lar do Georgia Aquarium (Aquário da Georgia), do 
refrigerante mais famoso do mundo e de uma calorosa 
hospitalidade, Atlanta é uma combinação de atrações 
de cidade grande e bairros charmosos, cada um com 
personalidade própria. Da orquestra sinfônica a bandas 
independentes e ao hip-hop, Atlanta transborda música. 
Explore também o Centennial Olympic Park (Parque 
Olímpico Centenário), alguns locais importantes para a 
luta pelos Direitos Civis e o CNN Center.

atlanta.net/br-pt

 NASHVILLE
Em Nashville, a música conhecida internacionalmente 
encontra moda, gastronomia, cultura e artes. As atrações 
imperdíveis relacionadas à música incluem o Grand Ole 
Opry, o Country Music Hall of Fame and Museum (Hall 
da Fama e Museu da Música Country) e o histórico 
Ryman Auditorium (Auditório Ryman). A cena culinária 
de Nashville está ganhando prêmios por seu tratamento 
criativo em tudo, da comida sulista à alta gastronomia. 
Curta diversos festivais e eventos.

visitmusiccity.com/por-musiccity

 NOVA ORLEANS
Nesta fascinante cidade, diversas culturas se encontram 
em uma brilhante explosão de sabores, emoções e sons. 
Influências cajun, creole, francesas, espanholas e africanas 
adicionam riqueza à comida, música e cultura de Nova 
Orleans. No Mardi Gras e em outros festivais, em famosos 
clubes de Jazz e Blues e pequenos clubes musicais, 
conheça o ritmo da cidade.

VisiteNovaOrleans.com.br

 RITMOS DO SUL
S e você nunca visitou o sul dos EUA, não sabe 

o que está perdendo. A região é uma mistura 
da famosa hospitalidade, da deliciosa culinária 
sulista e de uma riqueza histórica que você só 
encontra em três das melhores cidades do país. 
Atlanta, Georgia; Nashville, Tennessee e Nova 
Orleans, Louisiana, oferecem o sabor perfeito do 
sul. Descubra experiências únicas conectadas por 
um senso comum da autêntica cultura e charme 
sulista, e, claro, música lendária. 

Foto: Steel City Jazz 
Festival, Birmingham
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