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Caros profissionais do setor de viagem,

Há cerca de cinco anos, a Delta embarcou em 
uma jornada para tornar-se a melhor compa-
nhia aérea dos Estados Unidos na América 
Latina e no Caribe. Desde a alimentação e o 
entretenimento disponíveis a bordo da aerona-
ve até a experiência do cliente no aeroporto, a 
Delta tem se dedicado a assegurar que o nosso 
produto atenda às expectativas dos países e 
comunidades que servimos em toda a região.
Este compromisso foi reconhecido por nossos 
parceiros de viagem em todo o mundo. A 
Delta tem orgulho de ser considerada a me-
lhor companhia aérea americana por clientes 
do México, da América do Sul, da América 
Central e do Caribe, além de ser considerada 
a companhia aérea líder da América do Norte 
pelo World Travel Awards nos últimos dois 
anos seguidos.
Embora estejamos muito orgulhosos de todas 
essas conquistas, continuaremos nos esforçan-
do para melhorar ainda mais a experiência dos 
valiosos clientes da Delta na América Latina e 
no Caribe. Nossas parcerias estratégicas com 
empresas aéreas locais como GOL, Aeroméxico 
e Aerolíneas Argentinas ajudarão a Delta a 
oferecer acesso a uma rede maior de destinos 
em todas as Américas, e nosso relacionamento 
de longa data com Air France, KLM, Alitalia 
e nossos parceiros da aliança SkyTeam pro-
porciona aos viajantes latino-americanos uma 
conexão direta com o mundo.

Obrigado por considerar a Delta a sua 
parceira de viagem preferida. Temos o 
prazer de atender os parceiros de viagem da 
América Latina e do Caribe e continuare-
mos nos esforçando ao máximo para ser a 
sua melhor parceira na região. Espero que 
você goste do guia de viagem Descobrindo 
os Estados Unidos e Canadá com Delta, e 
muito obrigado por apoiar a Delta com 
seus clientes.

Um grande abraço,

Nicolas E. Ferri
Vice-presidente para a América Latina e 

o Caribe Delta Air Lines
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Desde 2010, a Delta Air Lines trabalha para 
se tornar a companhia aérea americana pre-
ferida na América Latina e no Caribe, tendo 
sido as conquistas da Delta reconhecidas 

ao longo dos últimos anos. Em 2016, o World Travel 
Awards concedeu três prêmios à Delta nas categorias de 
companhia aérea dos EUA líder na América Central, 
América do Sul e México pelo segundo ano consecutivo. 
A Delta também foi nomeada a companhia aérea líder 
da América do Norte e a companhia aérea americana 
líder no Caribe pelo World Travel Awards 2015. Para 
completar esses reconhecimentos, a Delta tem o orgulho 
de ter sido premiada com o Insignia Latam Excellence 
Award 2016 da LADEVI por seus serviços na região. 
“Os prêmios que estamos recebendo na região não são 
uma coincidência, eles são o resultado do esforço de 
todas as divisões da Delta, trabalhando para oferecer a 
melhor experiência aos nossos clientes”, disse Nicolas 
Ferri, vice-presidente da Delta - América Latina e Ca-
ribe. “Estou muito orgulhoso do trabalho que toda a 
nossa equipe realiza todos os dias; nós estamos fazendo 
a diferença com certeza.”
A Delta tem seis centros operacionais estratégicos que 
fazem conexão da América Latina com o resto do mun-

do, inclusive Nova York-JFK, Atlanta e Los Angeles. 
Hoje, o foco da Delta na América Latina permite que 
a empresa ofereça serviços para 29 países e 49 destinos 
dentro da região e do Caribe. Estes serviços abrangem 
mais de 1.200 voos semanais entre a América Latina/
Caribe e os Estados Unidos.
A forte presença que a Delta tem na América Latina 
e no Caribe não poderia ter sido alcançada sem a 
ajuda de suas exclusivas e duradouras alianças com 
a GOL Linhas Aéreas Inteligentes, a Aeroméxico e a 
Aerolíneas Argentinas. Essas crescentes parcerias estão 
comprometidas em construir uma marca regional sólida 
e melhorar a rede global da Delta para oferecer uma 
ótima experiência geral aos seus clientes.
“Estamos virando o jogo como uma companhia aérea 
global líder no setor, e a América Latina é fundamental 
para nossa estratégia de expansão internacional”, disse 
Nicolas Ferri. “Juntamente com nossas parceiras, a GOL 
Linhas Aéreas Inteligentes no Brasil, a Aeroméxico no 
México e a Aerolíneas Argentinas na Argentina, estamos 
construindo uma marca sem precedentes, oferecendo 
uma ampla rede de benefícios aos nossos clientes em 
toda a região.”
Como uma empresa global, a Delta Air Lines atende 

A crescente presença 
global da Delta
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aproximadamente 180 milhões de clientes por ano. Em 
2016, a Delta foi indicada para a lista Fortune das 50 
empresas mais admiradas do mundo, além de ter sido 
indicada como a companhia aérea mais admirada pela 
quinta vez em seis anos. Além disso, a Delta foi classificada 
entre as melhores companhias aéreas na pesquisa anual 
da Business Travel News por cinco anos consecutivos.
Com uma rede global líder no setor, a Delta e as com-
panhias aéreas da Delta Connection oferecem serviços 
para 321 destinos em 56 países em seis continentes. 
Sediada em Atlanta, a Delta emprega mais de 80.000 
funcionários em todo o mundo e opera uma frota 
principal de mais de 800 aeronaves.
A Delta é membro fundador da aliança global SkyTeam 
e participa de uma joint venture transatlântica líder do 
setor com a Air France-KLM e a Alitalia, além de uma 
nova joint venture com a Virgin Atlantic. Incluindo 
seus parceiros de aliança mundiais, a Delta oferece aos 
seus clientes mais de 15.000 voos diários, com hubs e 
mercados principais como Amsterdã, Atlanta, Boston, 
Detroit, Los Angeles, Mineápolis-St.Paul, Nova York-J-
FK e LaGuardia, Londres-Heathrow, Paris-Charles de 
Gaulle, Salt Lake City, Seattle e Tóquio-Narita.

FACILITANDO O CAMINHO
Como o foco da Delta é ser a melhor companhia aérea 
dos EUA na América Latina e no Caribe, a companhia 
está prestando especial atenção às necessidades e expec-
tativas dos clientes latinos e hispânicos nos EUA com 
todos os detalhes da viagem. Como uma companhia 
aérea com opções de viagens em todo o mundo, a Delta 
reconhece que, para continuar vencendo globalmente, 
sua abordagem precisa ser moldada para as regiões que 
atende. E a América Latina está, em muitos aspectos, 
à frente desses esforços de regionalização.
A Delta investiu pesadamente em todos os canais, desde 
os serviços a bordo até funcionários, material de leitura 
em idioma local, além de novos produtos, tecnologia e 
rotas. A parceria da Delta com as agências de viagens 
e com as contas corporativas é a melhor do setor. O 
hub de Atlanta foi transformado para incluir todas as 
sinalizações aos clientes em espanhol e em inglês. Os 
anúncios nos portões de embarque e a bordo também 
são totalmente bilíngues. E os clientes estão percebendo. 
As avaliações dos clientes da Delta estão melhores do que 
nunca. Todos os dias, a Delta trabalha para estar mais 
próxima dos mercados latino-americanos e caribenhos, 
fortalecendo a qualidade de todos os seus serviços.
Investimentos em tecnologia também permitiram 
que a Delta ofereça acesso a ferramentas de viagem 

úteis e líderes no setor. As ferramentas digitais da 
Delta facilitam a jornada para viajantes durante todo 
o caminho. Os premiados aplicativos Fly Delta estão 
atualmente em primeiro lugar em downloads na Apple 
App Store, disponíveis também para aparelhos iPhone, 
iPad, BlackBerry 10, Android e Windows. Usando o 
aplicativo, os clientes acessam seus cartões de embarque, 
recebem alertas de viagem, alteram seus assentos, visua-
lizam a situação do voo, verificam o tempo, remarcam 
um voo, acessam entretenimento por streaming com o 
Delta Studio™, acompanham suas bagagens em tempo 
real conforme elas são movimentadas através do sistema 
e até lembram onde estacionaram seus carros.
Os passageiros a bordo dos voos Delta também têm 
acesso à maior frota com Wi-Fi do mundo, com mais 
de 3.500 voos de conexão com internet diariamente. 
Atualmente, 93% da frota internacional da Delta está 
equipada com serviço Wi-Fi a bordo, assim como toda 
a frota da Delta de 620 aeronaves da linha principal 
doméstica e todos os jatos regionais de duas classes.

DELTA ONE: LUXO PARA VIAGENS DE 
LONGA DURAÇÃO
Uma das cabines mais exclusivas nos ares, a Delta One 
oferece serviço personalizado e detalhes planejados que 
realmente fazem a diferença quando os clientes passam 
seu tempo dentro do avião. Encontre assentos-cama e 
entretenimento premium, atendimento Sky Priority® 
que inclui passagem rápida pela segurança, embarque e 

“Estamos construindo uma marca sem precedentes, oferecendo uma ampla rede de 
benefícios aos clientes de toda a América Latina.”

Nicolas Ferri, vice-presidente da Delta para América Latina e Caribe

 Máximo 
conforto, luxo e 
privacidade na 
nova classe 
Delta One



6    

manuseio de bagagem Premium. Todos os bilhetes Delta 
One incluem o acesso gratuito ao Delta Sky Club® e 
à nossa rede de lounges SkyTeam® em todo o mundo.
As refeições a bordo da Delta One também são imper-
díveis. Enquanto os clientes Delta One desfrutam das 
criações culinárias mais recentes de parceiros da Delta 
e de diversos chefs, também é possível degustar vinhos 
da carta de 2016 da Delta. Feita pela Master Somme-
lier Andrea Robinson, a seleção de vinhos tem uma 
abordagem parecida àquela que os chefs da companhia 
aérea têm com seus menus, apresentando vinhos que 
combinam bem com sabores e ingredientes sazonais, 
incluindo uma série produzida localmente, às vezes de 
vinícolas familiares pequenas e artesanais.
Além de alternar os vinhos sazonalmente, opções de 
vinhos sul-americanos, com seleções da Argentina e do 
Chile, foram acrescentadas ao cardápio para a Delta 
continuar apoiando a América Latina. “Há muito 
entusiasmo com os vinhos sul-americanos agora. É 
um excelente momento para termos seleções exclusivas 
para nossas rotas latinas, prestando uma homenagem 
a regiões como o Chile e a Argentina”, disse Andrea 
Robinson, Master Sommelier da Delta. “Estou parti-
cularmente entusiasmada por trabalhar com algumas 
das famílias de vinhos mais autênticas e reconhecidas da 
América Latina, e sei que nossos clientes ficarão felizes 
por poder degustar alguns desses vinhos mundialmente 
conhecidos.” Os clientes desfrutarão da possibilidade de 
selecionar entre vinhos brancos, tintos e champanhe, 
além de seleções de vinho do Porto e vinho de sobremesa.
“As melhorias em nossa carta de vinhos oferecem uma 
oportunidade única de mostrar para nossos clientes 
uma variedade de vinhos regionais, incluindo os de 

vinícolas pequenas e familiares”, disse Allison Ausband, 
vice-presidente sênior de serviços a bordo.
Os clientes podem esperar refeições exclusivas, além 
de todo o luxo oferecido pela Delta One em voos 
internacionais de longa distância.

DELTA COMFORT+, AGORA EM VOOS 
ENTRE A AMÉRICA LATINA E OS EUA
Os clientes da Delta agora podem experimentar a Delta 
Comfort+® em voos para e da América Latina e Caribe, 
além dos EUA e Canadá.
Em março de 2015, a Delta apresentou a Delta Comfort+ 
como uma nova experiência, líder no setor, da companhia 
aérea que oferece o embarque prioritário Sky Priority com 
bagageiro superior exclusivo; espaço extra para as pernas; 
cerveja, vinho e destilados grátis; lanches gratuitos; e 
entretenimento premium na maioria dos voos*.
*Os lanches premium gratuitos estão disponíveis em voos 
com distâncias acima de 900 milhas (1.448 km). Lanches, 
cerveja, vinho e destilados estão disponíveis em voos com 
distâncias superiores a 250 milhas (402 km).

O MELHOR DESTINO ENTRE OS 
DESTINOS
A experiência a bordo é apenas uma parte do compro-
misso da Delta com o atendimento ao consumidor. 
Com mais de 50 Delta Sky Clubs® em todo o mundo, 
os clientes que desejam relaxar enquanto estão no 
aeroporto têm um lugar receptivo para frequentar.
Na verdade, clientes em conexão no hub da Delta em 
Atlanta podem experimentar o mais novo Sky Club 
da companhia aérea, com 500 assentos e vista para a 
cidade. O espaçoso clube – o segundo maior da Delta 
– segue a estratégia da companhia aérea de dar a cada 
novo Sky Club um sentido de lugar aconchegante. Ele 
possui comidas locais, chope das cervejarias da Geór-
gia, obras de arte de sete galerias de Atlanta e outros 
artistas locais – incluindo temas locais icônicos, como 
a Coca-Cola, Hank Aaron e uma pintura do fundador 
da Delta, C.E. Woolman, feita por Andy Warhol. E o 
design moderno do Sky Club exibe teto com escalo-
namento de enormes janelas para deixar entrar o sol 
e oferecem vista para a cidade. “A Delta construiu o 
clube mais bonito da América, talvez do mundo”, disse 
o prefeito de Atlanta, Kasim Reed, parabenizando o 
diretor executivo da Delta, Ed Bastian, e Claude Roussel, 
diretor administrativo dos Sky Clubs. “Este é o melhor 
serviço da categoria, é a Delta em sua melhor expressão. 
É uma instalação de nível internacional.”
Além do novo Sky Club em Atlanta, os clientes tam-

“Estou particularmente entusiasmada por trabalhar com algumas das famílias de vinhos 
mais autênticas e reconhecidas da América Latina.”

Andrea Robinson, Master Sommelier da Delta

 Tripulação 
da Delta e 
Aeroméxico, 
duas 
companhias 
aéreas irmãs
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Nova rota que começa este mês 

Rotas atuais da Delta e
operadas em joint venture

Rotas futuras

Desde setembro de 2016. Algumas rotas são sazonais. Serviços futuros estão sujeitos a aprovação do 
governo. Alguns voos são operados em codeshare da Delta com companhias aéreas parceiras ou por 
Delta Connection. Os voos estão sujeitos a alterações de última hora.

Destinos operados pela
Delta/Delta Connection

Destinos operados em codeshare 
por alianças internacionais da Delta

ROTAS DA DELTA ENTRE CARIBE,
AMÉRICA LATINA E ESTADOS UNIDOS

SUA MELHOR PARCEIRA
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bém verão um clube novíssimo em Denver (DEN) e 
em Seattle (SEA), além de renovações feitas nos Sky 
Clubs em Nashville (BNA) e em Raleigh-Durham 
(RDU), que apresentam um design com móveis novos 
e ampliados, obras de arte recém-adicionadas e novos 
cardápios no THE BAR e no café.
Enquanto estão no Delta Sky Club, os passageiros 
podem degustar cervejas, vinhos e destilados, lanches 
saudáveis e refeições leves gratuitamente, além de Wi-Fi, 
assistência de voo personalizada e chuveiros privativos 
em determinadas cidades. Os Sky Clubs também ofe-
recem áreas de trabalho com impressoras sem fio e fax, 
estações para carregamento e, em certos locais, espaços 
de reuniões para alugar. Para viajantes exigentes, o THE 
BAR no Delta Sky Club® oferece cervejas premium, 
vinhos, champanhes e destilados para venda.
O THE BAR no Delta Sky Club está sempre atua-
lizado para os associados Sky Club e agora oferece a 
possibilidade de resgatar milhas por bebidas premium. 
Os clientes podem pedir sua bebida premium e passar 
seu cartão de embarque ou cartão de associado para 
pagar de forma alternativa. Bebidas premium ofere-
cidas agora incluem vinhos excepcionais, como Opus 
One e Caymus Cabernet, chopes locais e destilados, e 
até mesmo champanhe Dom Perignon e Cristal para 
clientes que queiram comemorar de verdade.

CONSIGA O MÁXIMO DE PRIORIDADE 
COM SKY PRIORITY®
Cada parte da viagem com a Delta deve ser confortável 
e relaxante, mesmo quando se está em terra. Com o 

pacote de serviços Delta Sky Priority, os clientes de 
status Gold Medallion ou superior têm prioridade – no 
aeroporto, no avião ou na retirada de bagagem. Passa-
geiros Sky Priority podem se beneficiar dos seguintes 
recursos de viagem:
• Linha exclusiva de reservas
• Check-in mais rápido
• Inspeção de segurança mais rápida
• Maior prioridade de embarque
• Serviço rápido de bagagem
• E mais!
Passageiros que não são associados Diamond, Platinum 
ou Gold Medallion ainda podem aproveitar os serviços 
Sky Priority a qualquer momento, reservando um bi-
lhete Delta One, primeira classe ou classe executiva, ou 
simplesmente sendo um associado SkyTeam Elite Plus, 
Virgin Atlantic Flying Club Gold ou Virgin Australia 
Velocity Platinum ou Gold.

APOIO DURANTE A 
VIAGEM NA PALMA DA MÃO
Quando você tem alguma pergunta ou precisar de ajuda, 
você precisa de rapidez, e a Delta entende isso. Em 2010, 
a Delta tornou-se a primeira companhia aérea a oferecer o 
atendimento ao consumidor pelo Twitter com o @DeltaAs-
sist para ajudar em casos de problemas durante a viagem 
em tempo real antes, durante e depois do voo. Agentes 
especializados da Delta usam o Twitter para responder per-
guntas relacionadas com as políticas e procedimentos, ajudar 
em caso de bagagem perdida, remarcar voos cancelados e 
ajudar os clientes com problemas gerais de viagem. O apoio 
@DeltaAssist destina-se exclusivamente aos problemas de 
atendimento ao consumidor, garantindo que o tempo de 
resposta seja mais rápido do que em outra companhia aérea.
Clientes que falam espanhol podem usar o @DeltaAs-
sist_ES. Clientes que falam português podem usar o @
DeltaAjuda, ou acessar a página da Delta no Facebook 
do Brasil para obter dicas de viagem e destaques sobre 
destinos em www.facebook.com/DeltaAirLinesBrasil.

MUITAS MANEIRAS 
DE GANHAR MILHAS
O Programa do Passageiro Frequente premiado da 
Delta, o SkyMiles, oferece a viajantes latino-america-
nos e caribenhos diversas opções para ganhar milhas 
quando viajarem com a Delta e suas companhias aéreas 
associadas SkyTeam. Um dos programas de fidelidade 
de maior sucesso e mais duradouros no setor de viagem, 
o Programa SkyMiles foi reconhecido com vários prê-
mios do setor. O Programa SkyMiles tem orgulho de 

“Este (Sky Club) é o melhor serviço da categoria, é a Delta Air Lines em sua melhor expressão.”
Kasim Reed, prefeito de Atlanta

 Sky Club da 
Delta: são mais 
de 50 em todo o 
mundo
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oferecer milhas que não vencem, além de várias formas 
de resgatar suas milhas com:
• Mais assentos disponíveis com menos milhas
• Bilhetes-prêmio para viagens somente de ida pela 
metade do preço de bilhetes de ida e volta
• Novas opções de Prêmio Milhas + Dinheiro
• Novíssima busca e compra Award Travel

IMPORTANTES ALIANÇAS
Para melhor atender nossos clientes, a Delta aprofun-
dou sua aliança com vários parceiros estratégicos na 
América Latina, incluindo a Aeroméxico, a GOL e a 
Aerolíneas Argentinas.

AEROMÉXICO
O México tem sido fundamental para o crescimento 
da Delta na América Latina, com até 347 voos sem 
escalas semanalmente para os EUA. Além disso, a Delta 
ampliou sua aliança com a Aeroméxico, vinculando a 
imensa malha da Delta com a maior rede doméstica 
do México. Com esta parceria, a SkyTeam agora tem 
a única companhia aérea internacional com aliança 
global com um atendimento completo, feito no México.

GOL
A maior presença da Delta no Brasil deve-se à nossa 
aliança com a GOL Linhas Aéreas Inteligentes. Isso 
permite que os passageiros da Delta cheguem facil-
mente a mais pontos no interior do Brasil que com 
qualquer outra companhia aérea dos EUA, cobrindo 

quase todos os pontos de destino entre o País e os 
Estados Unidos.
Os passageiros agora podem usar a Delta para serviços em 
voos da GOL entre São Paulo, Rio de Janeiro e muitos 
outros destinos populares no Brasil. “Conforme cres-
cemos e melhoramos nosso serviço latino-americano, 
nossa aliança com a GOL é um fator preponderante em 
oferecer aos nossos clientes o serviço que eles merecem”, 
disse Nicolas Ferri.
A Delta aperfeiçoou a aliança comercial com a GOL 
para atender a 99% de todos os pontos necessários 
entre os EUA e o Brasil.
Além disso, um acordo de passageiro frequente recíproco 
une o SkyMiles da Delta com o programa SMILES da 
GOL, permitindo que os clientes ganhem e resgatem 
milhas para voos em qualquer uma das duas compa-
nhias aéreas.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Em outubro de 2015, a Delta e a Aerolíneas Argentinas 
anunciaram um acordo de codeshare que ofereceu 
aos clientes mais opções de viagem entre os Estados 
Unidos, a Argentina e o Uruguai. O acordo oferece 
aos clientes da Delta acesso aos voos do Aeroporto 
Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) de Buenos 
Aires a Montevidéu, Uruguai, e também a Mendoza 
e Córdoba, dois destinos importantes na Argentina. 
Isso inclui benefícios recíprocos para seus passageiros 
frequentes, incluindo acúmulo e resgate de milhas em 
todos os voos dentro de nossas redes mútuas.
Os associados do programa de passageiro frequente 
dessas companhias aéreas podem desfrutar de acesso 
recíproco aos seus lounges, incluindo os mais de 50 
premiados Delta Sky Clubs em 85 aeroportos em todo 
o mundo, e ao Salón Condor da Aerolíneas Argentinas 
em Ezeiza, Buenos Aires.

TRAZENDO AOS SEUS CLIENTES 
O MELHOR DO MELHOR
Com nossas melhorias e a dedicação de nossas equipes, 
a Delta está se tornando a melhor companhia aérea dos 
Estados Unidos na América Latina e no Caribe. Nossa 
ampla rede de rotas, ótimos serviços, tecnologia de 
ponta, instalações, produtos e parcerias oferecem aos 
passageiros de todo o mundo um serviço incomparável 
para essa região diversificada, única e bela. E a Delta 
não terminou o trabalho. A companhia aérea se esfor-
ça continuamente, todos os dias, para ser seu melhor 
parceiro na América Latina e no Caribe.

 Serviço da mais 
alta qualidade, 
incluindo na 
classe econômica
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MIAMI

 Arquitetura Art Deco em South Beach

 Praias de areia branca, oceano azul turquesa e um clima ideal 
fazem parte do cartão postal de Miami. Uma cidade dinâmica que 
também ganhou fama mundial pela agitada vida noturna de Ocean 
Drive, por ser a cidade que nunca dorme, e também pelo seu 
movimento cultural, representado pela Art Basel, a feira de artes 
mais importante dos Estados Unidos; pelos singulares grafites 
que colorem as ruas de Wynwood; pelas colossais instalações do 
Centro de Artes Cênicas Adrienne Arsht e do New World Center, 
obra do célebre arquiteto Frank Gehry.
Algumas das melhores praias ficam na comunidade de Bal 
Harbour, o local favorito do jet-set por seu ambiente elegante e 
refinado; em Key Biscayne, cuja praia Bill Baggs ocupa uma posição 
no renomado ranking do Dr. Beach; e na tranquila Sunny Isles, com 
seus hotéis e condomínios de luxo.
No sul de Miami Beach, o passado se faz presente por meio de 
mais de 800 edifícios do estilo Art Deco que são ali preservados, a 
maior coleção deste tipo de arquitetura no mundo.

ÉPOCA. O clima subtropical de Miami 
garante que seja possível visitar a 
região durante todo o ano, embora 
haja um pouco de chuva durante 
o verão e início do outono. No en-
tanto, as chuvas são passageiras e 
ressaltam ainda mais as cores da 
vegetação local.
ONDE FICAR. Segundo o Tripadvisor, o 
melhor hotel da região é o novíssimo 
Faena Miami Beach, com 169 quartos 
e 13 apartamentos do tipo cobertura, 
logo acima da linha da praia. Repleto 
de obras de arte e muito glamour, sua 
construção exigiu um investimento 
de US$ 550 milhões. O condado 
Miami-Dade conta com 400 hotéis 
que, juntos, oferecem 51.593 quartos.
CULTURA. Wynwood Arts District, um 
bairro resgatado do abandono que 
hoje oferece dezenas de galerias 
de arte, museus, ateliês e espaços 
de arte alternativos. Além disso, 
após uma iniciativa de sucesso que 
promovia caminhadas, desde 2009 
os antigos e deteriorados muros de 
suas construções passaram a exibir 
obras dos mais renomados cultores 
de Street Art. No segundo sábado de 
cada mês, celebra-se o Wynwood Art 

Walk, com seus espaços abertos ao 
público até tarde da noite.
NATUREZA. O pequeno e pouco conhe-
cido Maurice Gibb Memorial Park (1700 
Purde Ave., Miami) proporciona uma das 
melhores vistas do pôr do sol da cidade, 
enquanto o Mathelson Hammock Park 
(Coral Gables) possui trilhas naturais, 
com a opção de aluguel de caiaques e 
pedalinhos. É um local muito apreciado 
para a prática de kiteboarding.
SABORES. Sinônimo de boa gastro-
nomia, costumam dizer que foi aqui 
onde nasceu a Cozinha do Novo 
Mundo. O condado Dade possui mais 
de quatro mil restaurantes e um dos 
mais imperdíveis é o The Bazaar by 
José Andrés (no Hotel SLS South 
Beach), especializado na cozinha 
espanhola. Para frutos do mar, nada 
melhor que o Garcia’s Seafood Grille, 
às margens do rio Miami, que possui 
frota própria de barcos de pesca.
COMPRAS. A vasta oferta de compras 
de Miami é reconhecida em todo o 
mundo, com valores que cabem em 
qualquer bolso. As opções vão des-
de Bal Harbour Shops, o complexo 
comercial que mais fatura por metro 
quadrado no país, até as ofertas do 

outlet Dolphin Mall.
DIVERSÃO. A agitada vida noturna fer-
ve em Ocean Drive, com restaurantes, 
bares, boates e hotéis ao longo de 
dez animados quarteirões. O Mango’s 
Tropical Café oferece música latina 
sem parar até às cinco da manhã. 
Nas proximidades, o Lincoln Road 
passa a tranquilidade de um centro 
de pedestres, onde o tempo parece 
passar lentamente.
AGENDA. Em março, o Festival de 
la Calle Ocho recebe milhares de 
visitantes dispostos a curtir o maior 
evento hispânico do sudeste dos 
Estados Unidos. Lá, você encontra 
comidas típicas e, nos 12 cenários 
situados ao longo da Rua Oito de 
South West, entre as avenidas 4 e 
27, os mais variados ritmos musicais 
agitam a multidão.
INFORMAÇÕES. www.miamiandbea-
ches.com

 PASSAGENS PARA MIAMI
A Delta Air Lines opera no Ae-
roporto Internacional de Miami 
(MIA), situado a oito quilômetros 
de Downtown e a 20,8 quilômetros 
de Miami Beach.
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 Conhecida como a “Veneza da América” pela complexa rede de 
canais que o compõem, Ft. Lauderdale é um destino para viajantes 
de espírito jovem que buscam relaxar e se divertir. Eixo do extenso 
condado de Broward, 48 quilômetros ao norte de Miami, convida os 
viajantes para um mergulho em Pompano Beach, para fazer umas 
comprinhas no Sawgrass Mills Outlet Mall, para alugar bicicletas 
duplas na Hollywood Broadwalk, além de muitas outras opções, já 
que o foco é desfrutar da arte e entretenimento que o centro da 
cidade oferece. 
Sede de um dos principais portos de cruzeiros dos Estados Unidos 
(Port Everglades), Ft. Lauderdale possui mais de 60 campos de golfe 
e cerca de 45 mil iates em seus ancoradouros. Em 2015, a Grande Ft. 
Lauderdale recebeu 15,4 milhões de visitantes, que injetaram US$ 
14,2 bilhões na economia local.
Além disso, é também um dos locais mais reconhecidos no mundo 
no quesito gay friendly, já que possui muitos estabelecimentos 
focados no público gay, juntamente com a maior comunidade LGBT 
do Estado.

FORT 
LAUDERDALE

 “Pedicab” no Las Olas Boulevard

ÉPOCA. Com mais de três mil horas 
de sol por ano, o clima de Fort Lau-
derdale permite viagens incríveis 
em qualquer mês. Durante o verão e 
início do outono, há algumas ocor-
rências de tempestades tropicais de 
curta duração.
ONDE FICAR. O Lago Mar Resort and 
Club é considerado o melhor hotel 
do condado. Gerenciado pela mesma 
família há mais de 50 anos, fica loca-
lizado em frente ao mar, sobre uma 
praia de 150 metros de extensão, e 
seus serviços incluem um sofisticado 
spa, dois restaurantes gourmet e di-
versos salões para eventos especiais. 
CULTURA. O estilo de vida dos habi-
tantes da área, os índios seminoles, 
é preservado no Museu Ah-Tah-Thi-Ki, 
situado na Big Cypress Seminole 
Indian Reservation, em Clewiston, 
a nordeste do condado, enquanto 
o NSU Art Museum preserva mais 
de seis mil obras dos mais famosos 
artistas americanos do período 
pós-guerra e uma vasta coleção de 
obras de pintores contemporâneos 
da América Latina.
NATUREZA. Nos 72 hectares do Hugh 
Taylos Birch State Park, os visitantes 

encontrarão trajetos em meio à natu-
reza, áreas de piquenique, lagoas de 
água doce, um circuito para bicicletas, 
aluguel de canoas e acesso à praia. 
É um verdadeiro paraíso no meio 
da cidade.
SABORES. Assim como em todo o 
litoral do “Estado do Sol”, os peixes 
e mariscos dominam o cenário gas-
tronômico de Ft. Lauderdale. Segundo 
o Guia Zagat, a verdadeira Bíblia 
para os gulosos e gastrônomos, um 
dos melhores locais para degustar 
esse tipo de comida é o Blue Moon 
Fish Co., com uma incrível vista para 
o canal Intracoastal. Outros locais 
muito interessantes são o Market 17, 
cujo cardápio caseiro é trocado de 
tempos em tempos, e o G&B Oyster 
Bas, que se destaca por sua enorme 
variedade de ostras frescas.
COMPRAS. O Sawgrass Mills, maior 
shopping outlet do mundo, desta-
ca-se por sua varidade, qualidade 
e preço, com mais de 350 lojas e um 
setor com corredores ao ar livre (The 
Colonnade) dedicado a 40 marcas de 
luxo. Do mesmo modo, pelo pitoresco 
e informal, destaca-se o Festival Flea 
Market de Pompano Beach, uma feira 

com cerca de 500 locais que vendem 
de tudo, desde joias e artesanatos 
até roupas e eletrônicos. Para visitar 
qualquer um desses locais, é neces-
sário ter tempo e paciência.
DIVERSÃO. Ao longo do Riverwalk, um 
trajeto de 22 quadras que acompanha 
o rio New, os visitantes encontram 
diversas opções de gastronomia e 
vida noturna. Para dançar, a melhor 
opção é o Club Euro, com hip-hop, 
reggaeton e salsa agitando as pistas 
a noite toda.
AGENDA. Há mais de 55 anos, no 
final de outubro, milhares de fãs de 
esportes náuticos se reúnem no Ft. 
Lauderdale International Boat Show, 
onde são exibidas as últimas novida-
des do setor, com destaque para os 
iates extravagantes e barcos enormes.
INFORMAÇÕES. www.sunny.org

 PASSAGENS PARA
 FT. LAUDERDALE
A Delta Air Lines opera no Ft. Lau-
derdale-Hollywood International 
Airport (FLL), a cinco quilôme-
tros de Ft. Lauderdale e oito de 
Hollywood.
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 No extremo sudoeste dos Estados Unidos, a península da Flórida guarda 
uma verdadeira joia onde o tempo parece correr mais devagar, sem pressa.... 
Estamos falando de Florida Keys, um arquipélago de corais que começa a 
apenas 24 quilômetros de Miami e que se estende até Key West, no ponto mais 
meridional do país, dividindo as águas do Oceano Atlântico com a corrente 
quente do Golfo do México.
De acordo com o último censo, estas ilhas têm 77,1 mil habitantes permanentes, 
32% dos quais residem em Key West, sede do condado de Monroe. Descobertas 
pelo navegador espanhol Juan Ponce de León em 1543, o desenvolvimento do 
Turismo na região se deu por meio da ferrovia em 1910. Em 1935, um furacão 
destruiu todo o trilho, sendo substituído pela estrada US 1, que liga Key Largo 
até Key West, tendo a ponte Seven Mile como seu maior marco de engenharia.
A vida tranquila da praia, a pesca esportiva e as atividades náuticas e 
subaquáticas são os pontos fortes de um destino que não conhece frio.

FLORIDA KEYS

 A região não sabe o que é frio

ÉPOCA. O ano todo, com certeza. O 
clima corresponde à savana tropical e 
apresenta duas estações bem defini-
das: quente, úmida e chuvosa de junho 
a outubro; seca e fresca de novembro 
a maio. A área é a única do Estado que 
nunca registrou geadas.
ONDE FICAR. O destaque vai para o 
Marquesa Hotel, hotel butique locali-
zado no bairro histórico de Key West 
que é caracterizado pela atenção aos 
detalhes e pelos serviços de alto nível. 
Conta com duas piscinas rodeadas por 
jardins e um renomado restaurante, 
Café Marquesa, especializado em 
“cozinha americana contemporânea”. 
Atenção: para preservar a tranquili-
dade de seus hóspedes, o hotel não 
aceita menores de 14 anos.
CULTURA. Em Key West a casa de Ernest 
Hemingway é conservada, uma mansão 
de estilo espanhol construída em 1851 
e que hoje virou museu. Possui um 
valioso mobiliário e diversos objetos 
pessoais do célebre escritor ao redor 
de um exuberante jardim e dezenas de 
gatos de seis dedos, descendentes de 
um gato que foi dado a Hemingway, se-
gundo a lenda, por um capitão de navio.

NATUREZA. O único recife vivo de 
coral do setor continental dos Es-
tados Unidos e o terceiro maior do 
mundo está em Key Largo, protegido 
pelo Parque Estadual Pennekamp 
Coral Reef. Um verdadeiro santuário 
submarino com canhões e montanhas 
submersas, cheio de peixes coloridos 
que se movem entre restos de naufrá-
gios e raridades, como a estátua de 
bronze do Cristo dos Abismos, de 3,30 
metros de altura. Você pode praticar 
mergulho e snorkel.
SABORES. Obviamente, a cena culiná-
ria das ilhas é dominada por peixes e 
frutos do mar. Em Marathon, destaca-
-se o restaurante Keys Fisheries, um 
ambiente simples e despretensioso, 
mas que oferece deliciosos pratos que 
incluem lagosta e caranguejo. Para 
refeições românticas e com um toque 
gourmet, nada melhor do que o Tavern 
N Town, em Key West.
COMPRAS. No Mallory Square, em Key 
West, você encontra artigos típicos da 
região, incluindo artesanato, utensílios 
domésticos e jóias finas, entre outros 
itens. Vindo do sul até Keys, o Florida 
Keys Outlet Center, em Florida City, con-

ta com 50 lojas de marcas de primeira 
com grandes descontos.
DIVERSÃO. A noite ganha vida nos bares 
e baladas da velha Key West. O Rick´s, 
por exemplo, é um complexo clássico 
da Duval Street, com oito bares, bandas 
de rock ao vivo e karaokê até às quatro 
da manhã. Se quiser dançar salsa, nada 
melhor do que o El Mesón de Pepe, 
onde uma banda latina gera um clima 
de festa contagioso.
AGENDA. No início de maio, o Marathon 
Seafood Festival celebra a gastronomia 
local por meio de degustações, entrete-
nimento ao vivo, venda de artesanato e 
atividades para criança. Enquanto isso, 
em meados de junho, os Hemingway 
Days prestam homenagem ao famoso 
escritor com leituras, concurso de só-
sias e, entre outras ações, um torneio 
de pesca de marlins.
INFORMAÇÕES. www.fla-keys.com

 PASSAGENS PARA KEY WEST
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional de Key West 
(EYW), situado a 3,2 quilômetros 
do centro urbano.
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 Capital da “Costa de Ouro” e destino cobiçado por ricos e famosos, o 
condado de Palm Beach possui em seus 75 quilômetros de praias o melhor 
cartão de visita que se pode imaginar.
Aqui nasceu a primeira comunidade turística da Flórida, fruto da visão do 
magnata Henry Flagler, que criou uma linha de trem para facilitar a chegada 
dos milionários nova-iorquinos que queriam fugir dos invernos brutais do 
norte. A casa de verão de Flagler, chamada de Whitehall e construída em 1902 
com 55 suntuosos quartos, foi transformada em um museu e traz ao presente 
os anos dourados do país. Hoje, é considerado um monumento histórico 
nacional. 
Para conhecer a essência atual do destino, nada melhor que dar um passeio 
pela famosa Worth Avenue, considerada uma das ruas mais icônicas do país 
pelo ranking USA Today’s Best. São alguns quarteirões compostos por vielas 
com um incrível paisagismo, onde se encontram as mais prestigiadas marcas 
de moda, galerias de arte, casas de design, cafés e bistrôs de estilo europeu. 

PALM BEACH

 Worth Avenue, em West Palm Beach

ÉPOCA. O clima em Palm Beach é 
sempre ensolarado e agradável. Os 
meses com as temperaturas mais 
altas são de julho a setembro.
ONDE FICAR. A atmosfera do The 
Breakers Hotel (1896) recria os anos 
dourados de Palm Beach por meio de 
quartos elegantes, diversos restau-
rantes gourmet e um bar deslumbran-
te. Com estilo contemporâneo, o Four 
Seasons Resort é o local ideal para 
fugir da rotina e ainda receber um 
serviço de muito luxo. Os dois hotéis 
ficam localizados em frente à praia.
CULTURA. O Museu de Arte Norton, 
o maior da Flórida, guarda grandes 
joias dos séculos 19 e 20, incluindo 
obras de Gauguin, Matisse, Miró, Mo-
net e Picasso, além de outros grandes 
artistas. Além disso, conta ainda com 
uma valiosa coleção de arte chinesa, 
arte contemporânea e fotografia. O 
Museu Flagler funciona na mansão 
de 75 quartos que foi do magnata 
que deu nome ao museu, onde é 
conservado, em perfeito estado, o 
“Rail Car 91”, seu carro particular com 
detalhes de um jato executivo atual.
NATUREZA. A Florida National Scenic 
Trail (uma das 11 trilhas cênicas dos 

Estados Unidos) passa por Palm 
Beach, onde o oceano Atlântico se 
une ao lago Okeechobee, o maior es-
pelho de água doce da Flórida (1.890 
quilômetros quadrados) e o sétimo 
do país. A trilha pode ser percorrida 
de bicicleta.
SABORES. Em um dos condados de 
maior renda per capita dos Estados 
Unidos, não podemos esperar nada 
menos do que restaurantes incríveis. 
La Sirena é um deles. Comandado 
pelo chef Marcello Fiorentino, o menu 
oferece excelentes pratos italianos 
e uma carta premiada de vinhos. 
Outra parada obrigatória é o HMF, 
no The Breakers Hotel, que trabalha 
com uma cozinha super criativa e 
coquetéis clássicos.
COMPRAS. As construções de estilo 
mediterrâneo da encantadora Worth 
Avenue dão lugar às mais prestigio-
sas marcas internacionais em um 
sofisticado conjunto de alta costu-
ra, acessórios, arte, antiguidades e 
simpáticos bistrôs. No Palm Beach 
Outlets, mais de 100 lojas oferecem 
artigos com venda direta de fábrica 
com descontos de até 70%.
DIVERSÃO. No coração de West Palm 

Beach, o complexo a céu aberto 
CityPlace oferece uma ampla varieda-
de de bares e restaurantes. O Copper 
Blues oferece mais de 60 rótulos de 
cerveja, incluindo muitas artesanais; 
no Blue Martini, os ritmos latinos, a 
disco music e os clássicos de Otis 
Redding e Marvin Gaye agitam os 
clientes; no Revolutions, todos estão 
convidados para jogar boliche.
AGENDA. Todo ano, no início de ja-
neiro, o International Polo Club Palm 
Beach recebe as equipes de maior 
prestígio do mundo para a disputa 
de 17 semanas de torneios cheios 
de glamour. De 3 a 7 de maio, uma 
nova edição do Sunfest receberá em 
seus três cenários 50 bandas que 
celebrarão a chegada do verão ao 
longo da costa.
INFORMAÇÕES. www.palmbeachfl.
com

 PASSAGENS PARA PALM BEACH
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional de Palm Beach 
(PBI), situado a 4,8 quilômetros de 
West Palm Beach.
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 Reafirmando a indiscutível qualidade de suas praias, o 
Tripadvisor concedeu o “Certificado de Excelência” para as praias 
de Clearwater Beach e St. Pete Beach, duas joias entre os 56 
quilômetros de areia branca ostentados por esse destino, sobre as 
águas quentes do Golfo do México e a uma hora e meia de Orlando.
Desde as praias de águas cristalinas e intocadas das ilhas Caladesi 
e Honeymoon até as praias mais concorridas das zonas urbanas, 
há algo em comum: o prazer. No rosto daqueles que chegam, 
inevitavelmente, surge um enorme sorriso após colocar os pés na 
areia e dar um mergulho no mar. Amor à primeira vista.
A Sky Magazine, revista oficial de bordo da Delta Air Lines, 
classificou a região como um dos dez melhores destinos do mundo 
por sua “impressionante quantidade de instituições associadas 
com a arte em torno do acolhedor centro de pedestres da cidade”. 
Cultura, compras, gastronomia, esportes e uma dinâmica vida 
noturna completam um coquetel criativo que te convida a 
esquecer de todas as suas preocupações.

ST. PETERSBURG/
CLEARWATER

 Stand-up paddle no Golfo do México

ÉPOCA. Com uma média de tempe-
ratura de 27,2ºC, o clima da região é 
propício para viagem o ano todo. A 
área possui um recorde do Guinness 
pelo maior período de sol do mundo: 
768 dias, desde fevereiro de 1967 até 
março de 1969.
ONDE FICAR. Conhecido como “Palá-
cio Rosa” devido à sua cor e arqui-
tetura singular, o Loews Don Cesar 
Hotel, de St. Pete Beach, conserva 
todo o encanto dos anos dourados. 
Possui 227 quartos, Spa Oceania de 
990 metros quadrados, dois restau-
rantes gourmet, bares, duas piscinas 
e acesso direto à praia. 
CULTURA. No centro de St. Pete, o 
Museu Dalí conserva a maior co-
leção de obras de arte do célebre 
pintor surrealista fora da Espanha, 
incluindo mais de 100 pinturas a 
óleo, desenhos, esculturas, gravuras, 
manuscritos e muito mais. Nas pro-
ximidades, a Coleção Chihuly é uma 
pequena e surpreendente coleção 
de trabalhos em vidro do famoso 
escultor Dale Chihuly.
NATUREZA. O Sawgrass Lake Park 
convida você para uma caminhada 
tranquila pelos percursos de madeira 

em meio a uma exuberante vegetação 
tropical e águas habitadas por jaca-
rés, peixes e tartarugas. Anclote Key é 
um verdadeiro paraíso fechado para 
desenvolvedores e comerciantes, 
com 6,4 quilômetros de costa marí-
tima, onde vivem diversas aves. Para 
chegar lá, é preciso pegar um barco.
SABORES. De outubro a maio é a tem-
porada de stone crab, um delicioso 
tipo de caranguejo preparado com 
perfeição no Crabby Bill’s Seafood, 
restaurante de St. Pete Beach com 
um agradável terraço em frente ao 
mar. O Marinata Grille, no Loews 
Don Cesar, é considerado um dos 
melhores restaurantes de frutos do 
mar dos Estados Unidos.
COMPRAS. O John´s Pass Village & 
Boardwalk, em Madeira Beach, é 
um charmoso local para comprar 
lembrancinhas clássicas da viagem 
em um ambiente muito agradável, 
com um cais de madeira que recria 
os antigos povoados costeiros da 
região, enquanto o complexo Sundial, 
no centro de St. Pete, reúne famosas 
lojas e restaurantes com sua arqui-
tetura moderna, com destaque para 
uma grande praça a céu aberto. Para 

adquirir objetos antigos e vintage, 
nada melhor que o Grand Central 
District de St. Pete.
DIVERSÃO. Quando o sol se põe, o 
centro de St. Pete oferece alternativas 
para passeios tranquilos em família 
ou diversão entre amigos com os 
mais sofisticados ambientes. Ale and 
the Witch é um excelente local para 
tomar uma cerveja artesanal e curtir 
shows ao vivo, enquanto no eclético 
Sake Bomb DJs tocam os ritmos mais 
badalados, que tomam conta da pista.
AGENDA. A Festa do Orgulho de St. 
Pete, a maior celebração LGBT da 
Flórida (junho), o Firestone Grand 
Prix (final de março) e o Festival Gas-
tronômico de Mar de Tarpon Springs 
(novembro) são alguns dos muitos 
eventos que ocorrem na região.
INFORMAÇÕES. www.visitstpete-
clearwater.com

 PASSAGENS PARA ST. PETE/
CLEARWATER
A Delta Air Lines opera no Ae-
roporto Internacional de Tampa 
(TPA), a dez quilômetros do centro 
de Tampa e a 27,5 quilômetros de 
Clearwater.
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 Por anos, Orlando e Kissimme foram locais desconhecidos 
do Estado da Flórida, dedicados, primeiro, à criação de animais, 
segundo, aos cítricos. Até que, em 1965, Walt Disney anunciou  
seus planos de construção do parque temático que mudaria  
a história da região para sempre.
Seu sonho, o Walt Disney World, abriu as portas em 1971, marcando 
um crescimento econômico e demográfico que ainda prossegue. 
Hoje, Orlando é uma das cidades americanas que mais cresceram nos 
últimos 25 anos, ostenta um dos maiores complexos de hotelaria do 
país (cerca de 117 mil quartos) e possui o segundo maior centro de 
convenções do país em termos de atividades e tamanho. Em 2014, o 
local recebeu 66 milhões de visitantes, recorde absoluto.
Esse crescimento tão rápido e acentuado é fácil de explicar: aqui, seus 
sonhos se tornam realidade. E não é só para as crianças, mas também 
para os adultos, que podem dirigir carros de corrida, jogar golfe (há 
mais de 170 campos) ou tênis (800 quadras), entrar em uma nave 
espacial, fazer compras e, principalmente, se divertir muito.

ORLANDO

 Passeio de balão pelos céus de Kissimmee

ÉPOCA. Embora Orlando e Kissimmee 
sejam locais que podem ser visitados 
o ano todo, de abril a junho e de se-
tembro a novembro são os períodos 
durante os quais os parques recebem 
menos turistas, possibilitando que 
os visitantes nessas épocas possam 
aproveitar ainda mais. 
ONDE FICAR. Por localização e qua-
lidade de serviço, destaca-se o Four 
Seasons Resort at Walt Disney World, 
o único estabelecimento da Flórida 
Central classificado como “cinco Dia-
mantes”. Rodeado de jardins, possui 
um spa de 1,2 mil metros quadrados, 
três restaurantes e várias piscinas (na 
familiar, durante a noite, são exibidos 
alguns filmes). 
CULTURA. Na comunidade vizinha de 
Winter Park, destaca-se o fabuloso 
Museu de Arte Americana Charles 
H. Morse, um tesouro com a coleção 
de itens mais importantes do mundo 
do artista e designer Louis C. Tiffany. 
Destaque para uma capela criada 
para a Exposição Mundial de Chicago 
de 1893. Em 2011, o estabelecimento 
agregou ao seu acervo parte da co-
leção de arte de Laurelton Hall, sede 

da Tiffany em Long Island.
NATUREZA. Um passeio de aerobarco 
pelos pântanos de Everglades abre 
as portas para uma incrível reserva 
de fauna e flora que começa no rio 
Kissimmee, formando um ecossis-
tema de quase 100 quilômetros de 
largura por 160 de extensão. Muitas 
empresas oferecem passeios de 60 
e 90 minutos.
SABORES. No agitado ambiente de 
Universal CityWalk, o The Cowfish ofe-
rece hambúrgueres clássicos e sushis 
refinados. Ou, se preferir, você tam-
bém pode pedir uma combinação das 
especialidades da casa, o chamado 
“Burgushi”. De setembro a novembro 
há tambem o International Food & 
Wine Festival do parque Epcot, com 
comidas e bebidas do mundo todo.
COMPRAS. As últimas tendências em 
alta costura recebem destaque nas 
sofisticadas vitrines do Mall at Mil-
lenia, e a venda direta de fábrica das 
grandes marcas é distribuída entre 
três grandes centros comerciais: dois 
Premium Outlets e o Lake Buena Vista 
Factory Stores. 
DIVERSÃO. Além de seus famosos 

parques temáticos, a área possui 
diversas alternativas interessantes 
para que sua viagem seja inesquecí-
vel. A mais nova atração é a Orlando 
Eye, uma roda gigante de 120 metros 
de altura. Para os festeiros, há muitos 
bares e boates no centro de Orlando, 
mas não se esqueça das atrações do 
Disney Springs e Universal CityWalk!
AGENDA. Considerado um dos 100 
principais eventos dos Estados Uni-
dos, o Mount Dora Art Festival, no 
início de fevereiro, atrai todo ano 
mais de 300 mil fãs de obras de arte, 
incluindo pinturas a óleo, acrílicas, 
aquarelas, esculturas e fotografia, 
as quais competem por mais de US$ 
21 mil em prêmios. O encontro é 
complementado com música e um 
festival gastronômico.
INFORMAÇÕES. www.visitorlando.com 
/ www.experiencekissimmee.com

 PASSAGENS PARA ORLANDO
A Delta Air Lines opera no Aero-
puerto Internacional de Orlando 
(MCO), a 19 quilômetros do centro 
de Orlando e a 30 quilômetros de 
Kissimmee.
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 Em 2015, a Grande Maçã quebrou, pelo sexto ano consecutivo, seu próprio 
recorde de chegada de turistas. A cidade recebeu 58,3 milhões deles, 1,8 milhão a 
mais que no ano anterior. Do total, 12,3 milhões eram estrangeiros.
Embora muito já tenha sido escrito sobre esta cidade única, há pontos turísticos 
tão fascinantes e diferentes que o viajante retorna para sua casa com a 
sensação, ou a certeza, de “quero mais”. Sempre há algo novo para descobrir e se 
surpreender, até mesmo nos locais mais tradicionais. As surpresas nunca têm fim.
Em Nova York, o visitante se sente como o protagonista de um filme. E com toda 
razão: essa é a cidade mais filmada e fotografada do mundo. Também é uma 
metrópole sobre a qual você nunca saberá tudo, uma vez que a mudança faz 
parte de sua rotina: lugares, horários, preços.
Certamente, Truman Capote a chamou de “O iceberg de diamante”. Uma 
metrópole gigante de pontas finas apontando para o céu, brilhando fervorosas 
sobre quatro ilhas ou parte delas (Manhattan, Staten Island, Brooklyn e Queens) 
e uma porção de terra firme (Bronx). Para que você a ame, basta vê-la.

NOVA YORK

 As pontes são parte da unicidade de Nova York

ÉPOCA. Sob a neve, tingida de outono, 
com ares de primavera ou com o fulgor 
do verão, Nova York sempre convida 
para uma caminhada pelas suas ruas 
em um momento agradável. No en-
tanto, é óbvio que durante o inverno 
(dezembro a março), o frio e a neve 
podem dificultar um pouquinho seus 
passeios.
ONDE FICAR. O The Kimberley, consa-
grado membro do grupo Worldhotels, 
chama atenção em um local insuperá-
vel, em Midtown. Com estilo de butique 
e um toque europeu, conta com 146 
quartos de luxo, sendo a maioria de 
estilo suíte. No fim da tarde, nada 
melhor do que curtir um drinque no 
Upstairs at The Kimberly, lounge situa-
do no terraço da propriedade, no topo 
de 30 andares.
CULTURA. Deixando seus famosos 
museus de lado, Nova York esconde 
segredos que merecem ser revelados. 
Um deles é uma estação de metrô 
chamada City Hall (próxima à ponte 
do Brooklyn), construída em 1904 e 
abandonada em 1945 devido às suas 
pequenas dimensões. O que chama a 
atenção são seus finos detalhes arqui-
tetônicos, com cerâmicas, lustres, tetos 
abobadados e claraboias.
NATUREZA. A cerca de 40 minutos da 

agitação do centro de Manhattan, o 
opulento bairro Riverdale, no Bronx, 
esconde um dos segredos mais bem 
guardados de Nova York: Wave Hill. 
Seus 11 hectares de jardins, com vista 
para o rio Hudson e para além dos 
Palisades de Nova Jersey, convidam 
você para relaxar e descobrir tesouros 
como a Wave Hill House, construída 
em 1843 e recentemente reformada.
SABORES. O sanduíche de corned 
beef e pastrami da Kat’z Delicatessen 
(205 East Houston St.) continua sendo 
um “must” nova iorquino. Além disso, 
também é obrigatório tirar uma foto na 
mesa onde foi filmada a famosa cena 
do orgasmo fingido de Harry e Sally - 
Feitos Um para o Outro. O complexo 
Eataly (200 Fifth Ave.) atrai multidões 
graças à qualidade e variedade de seus 
restaurantes e mercados inspirados 
na Itália.
COMPRAS. Roupas de alta qualidade 
são encontradas em grandes lojas de 
departamento como Macy’s, Bloo-
mingdale’s ou Saks Fifth Avenue, sem 
esquecer da Century 21, outlet em plena 
Manhattan e sempre em liquidação. 
Para roupas de grife e acessórios 
modernos, o local ideal é o Village. 
DIVERSÃO. Um ícone da cidade, os 
brilhantes letreiros de néon da Times 

Square, no centro de Midtown, en-
quadram os diversos teatros, bares e 
restaurantes. A vida noturna da região 
se destaca no B.B. King Blues Club 
& Grill, cenário de shows cujo ritmo 
marcante é o blues.
AGENDA. Tradição nova iorquina que 
atrai milhares de espectadores desde 
1924, o Desfile de Ação de Graças da Ma-
cy’s é uma parada super colorida com 
carruagens, bandas e balões gigantes. 
Com uma extensão de quatro quilô-
metros pelo Midtown de Manhattan, 
desde a Herald Square até o Central 
Park West e a Rua 77, ocorre sempre 
na quarta quinta-feira de novembro.
INFORMAÇÕES. www.nycgo.com

 PASSAGENS PARA NOVA YORK
A Delta Air Lines opera nos três 
aeroportos da região de Nova York:
John F. Kennedy International Air-
port (JFK), a 19,2 quilômetros de 
Lower Manhattan.
LaGuardia International Airport 
(LGA), a 12 quilômetros de Midtown 
Manhattan.
Newark Liberty International Airport 
(EWR), a 24 quilômetros de Midtown 
Manhattan.
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 Centro econômico e cultural de Nova Inglaterra, Boston, a cidade 
mais povoada da região (646 mil habitantes), ostenta raízes históricas 
muito antigas, que remetem às origens da nação. Fundada em 1630 por 
colonos ingleses, no fim do século 18 foi cenário de acontecimentos muito 
importantes associados à Revolução Americana.
Seu perfil urbano é caracterizado pelos seus estilos peculiares. North 
End, por exemplo, é o distrito mais antigo, com uma enorme riqueza 
histórica e cultural, já que foi povoado por europeus durante o século 17, 
enquanto Back Bay atrai muitos turistas pela arquitetura de suas casas 
de estilo vitoriano. 
O Freedom Trail (Caminho da Liberdade) é um trajeto de quatro quilômetros 
de extensão marcado por uma linha de tijolos vermelhos, o qual liga os 16 
locais históricos mais importantes de Boston. 
Entre 2005 e 2015, os voos internacionais para Boston cresceram 100%, enquanto 
a indústria hoteleira mostrou um índice médio de ocupação de 81,6%.

BOSTON

 Uma das paisagens mais características de Boston

ÉPOCA. Embora todas as estações do 
ano sejam repletas de atividades pela 
cidade, a época entre a primavera 
e o outono oferece maiores opor-
tunidades de passeios ao ar livre. 
A temperatura média no verão fica 
entre 15°C e 26°C.
ONDE FICAR. O novíssimo AC Boston 
North é o primeiro hotel da rede AC by 
Marriott aberto nos Estados Unidos. 
Com estilo europeu e vanguardista, 
conta com 152 quartos, restaurante, 
bar e piscina, estando próximo ao 
centro e ao lado da estação de metrô 
Orange Line.
CULTURA. Com mais de 700 exposi-
ções interativas, o Museu de Ciências 
(MOS) é a atração mais popular de 
Boston (1,5 milhão de visitantes por 
ano). No planetário há apresentações 
super interessantes e o local ainda 
conta com o único cinema de Nova 
Inglaterra com tela Imax em forma 
de cúpula.
NATUREZA. No subúrbio há o Boston 
Nature Center, um santuário urbano 
que você não pode deixar de conhe-
cer. Com 3,2 quilômetros de trajetos 
e passarelas que atravessam campos 
e pântanos, o local é habitado por 
mais de 150 espécies de aves, cen-

tenas de borboletas e 350 espécies 
de plantas. A baía de Boston é outro 
local dominado pela natureza, com 
cruzeiros dedicados à observação de 
baleias entre maio e outubro.
SABORES. O maior tesouro culinário 
da região é a famosa lagosta do 
Maine, oferecida por muitos res-
taurantes logo após ser retirada do 
mar. Um dos melhores restaurantes, 
bem simples e informal, é o Yankee 
Lobster Company, próximo ao mar. 
Se preferir provar algumas ostras, 
a melhor opção é o Union Oyster 
House, o restaurante mais antigo do 
país (1826).
COMPRAS. A última palavra em moda 
está nas lojas da Newbury Street - o 
Faneuil Hall é uma feira pitoresca 
ao ar livre que conta com cerca de 
70 tendas de todos os tipos; a 56 
quilômetros ao sul, o Wrentham Vil-
lage Premium Outlets conta com 170 
lojas de venda direta de fábrica. Uma 
dica: o imposto sobre vendas não é 
aplicado na compra de calçados e 
vestimentas.
DIVERSÃO. O Frost Ice Bar é o maior 
bar de gelo permanente do mundo, 
aberto para a família toda até às 
16h15. Após esse horário, o local se 

transforma em uma balada! Passear 
em uma gôndola veneziana pelo rio 
Charles pode ser uma boa opção para 
trazer romance à viagem.
No New England Aquarium, você 
pode até interagir com tubarões e 
arraias. Há, ainda, peixes tropicais, 
tartarugas, focas e leões-marinhos. 
A vida noturna ganha destaque em 
Faneiul Hall, com dezenas de bares, 
pubs e baladas. 
AGENDA. Na terceira segunda-feira de 
abril, ocorre a Maratona de Boston, a 
mais antiga do mundo, uma prova que 
reúne mais de 36 mil atletas em um 
circuito de 42,1 quilômetros. No final 
do ano, a festa First Night Boston, com 
duração de 11 horas, conta com shows 
de fogos de artifício, um grande desfile, 
atividades familiares, apresentações 
musicais e esculturas de gelo feitas 
por artistas renomados.
INFORMAÇÕES. www.bostonusa.com

 PASSAGENS PARA BOSTON
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional Logan (BOS), 
a seis quilômetros do centro 
urbano, do outro lado da baía.

DADOS

BO
ST

O
N

fo
to

: g
re

at
er

 b
os

to
n 

cv
b 



    23

 “Philly”, como é chamada carinhosamente, é uma cidade com muita 
história. Na verdade, foi nessa cidade que o Sino da Liberdade fez a chamada 
para que fosse ouvida pela primeira vez a Declaração de Independência dos 
Estados Unidos (1776), assinada anos depois no Independence Hall da cidade.
Importante porto industrial sobre o rio Delaware, chegou a ser a terceira 
comunidade mais povoada do Império Britânico, depois de Londres e Dublin. 
Fundada em 1682, também foi a capital provisória da União americana.
Situada entre Washington e Nova York, é a principal cidade do Estado da 
Pensilvânia (1,5 milhão de habitantes) e representa a sétima economia 
metropolitana do país. Sendo um renomado centro universitário, o Turismo 
aparece entre suas principais indústrias.
Conhecida internacionalmente como a “Capital dos Murais” pelas suas 3,8 
mil pinturas ao ar livre, a Filadélfia conta com o primeiro zoológico e com o 
primeiro hospital do país, além do Fairmount Park, um dos maiores e mais 
antigos parques urbanos dos Estados Unidos.
No Philadelphia International Airport, há ligações com todo o país e o mundo, 
enquanto os trens de Amtrak oferecem excelentes opções para visitar as outras 
cidades do corredor leste.

FILADÉLFIA

 Foi na Filadélfia a assinatura da 
Declaração de Independência dos Estados Unidos

ÉPOCA. Os meses durante o outono e 
a primavera costumam ser suaves e 
secos, ideais para caminhar tranquila-
mente pelas ruas da cidade. O verão, 
por sua vez, é bem quente e úmido, 
enquanto o inverno é bem frio, com 
algumas ocorrências de neve.
ONDE FICAR. O Rittenhouse é um clás-
sico da hotelaria que se destaca por 
sua excelência. O hotel fica em frente à 
praça de mesmo nome, em uma região 
de vida comercial e noturna super 
dinâmica. Seu novo Library Bar, que 
reúne os estilos clássico e contempo-
râneo, ostenta uma grande variedade 
de bebidas de altíssima qualidade.
CULTURA. O imponente Museu de Arte 
da Filadélfia está situado no final do 
boulevard Benjamin Franklin Parkway 
e conta com mais de 227 mil itens 
americanos, europeus e asiáticos. 
Sua administração também opera a 
galeria adjacente Ruth and Raymond 
G. Perelman, com cerca de 150 mil 
obras de artistas modernos, e o Museu 
Rodin, que conta com a maior coleção 
do escultor fora de Paris.
NATUREZA. O verde tem seu lugar 
garantido no Parque Estadual Canal 

Delaware, uma faixa linear arborizada 
que acompanha os 96 quilômetros do 
rio Delaware, entre Easton e Bristol. 
Essa reserva de vida selvagem, espe-
cialmente em suas 11 ilhas, convida 
você para a prática de remo e pesca. 
Há passeios em barcos de época que 
passam pelo histórico povoado de New 
Hope e pelo condado cênico de Bucks.
SABORES. O sanduíche cheesesteak 
é um ícone da gastronomia local, e é 
composto por carne bovina salteada, 
cortada em fatias finas e misturada 
com queijo derretido. Costuma ser 
servido com cebolas fritas, cogumelos, 
molho de tomate e pimentas picantes 
ou doces. Alguns dos melhores locais 
para degustar essa delícia são o John´s 
Roats Portk, Tony Luke´s e Pat´s King 
of Steak. 
COMPRAS. Joias, acessórios e artigos 
para o lar feitos à mão, muitas vezes 
com materiais reciclados, podem ser 
encontrados no Ten Thousand Villa-
ges, sobre a Walnut Street. Para fazer 
compras, há também o King of Prussia, 
o maior shopping da costa leste da 
nação. A 32 quilômetros do centro 
urbano, conta com aproximadamente 

400 pontos de venda, cinco lojas de 
departamento e 40 restaurantes.
DIVERSÃO. De dia, a família toda pode-
rá passar momentos únicos no Sesame 
Place, 30 minutos ao norte da cidade, 
único parque temático totalmente 
baseado no premiado show de TV Vila 
Sésamo, que deu nome ao local. De 
noite, os adultos podem curtir muita 
música latina no Cuba Libre e fazer 
aulas de salsa, ou se preferirem, podem 
tentar a sorte nas mesas e máquinas 
do Sugarhouse Casino.
AGENDA. Wawa Welcome America! é 
uma celebração patriota de oito dias 
que gira em torno do Dia da Indepen-
dência, com espetáculos musicais, 
comidas típicas, entretenimento para 
a família, um desfile com mais de seis 
mil participantes e, entre outras ativi-
dades, um “Grand Finale” de fogos de 
artifício sobre o Museu de Arte.
INFORMAÇÕES. www.visitphilly.com

 PASSAGENS PARA A FILADÉLFIA
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional da Filadélfia 
(PHL), localizado a 12 quilômetros 
do centro da cidade.
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 A capital dos Estados Unidos, oficialmente conhecida como Washington DC (District 
of Columbia), não deixa a desejar quando o assunto é Turismo, estando lado a lado com 
outras cidades do país no quesito atrações turísticas. Com a sobriedade típica de um 
local que concentra os mais altos poderes federais, a cidade surpreende pela limpeza 
e bom gosto de suas ruas, jardins e edifícios ao redor do rio Potomac e dos Estados de 
Maryland e Virgínia.
É fácil notar que se trata de uma cidade cuidadosamente planejada, desenvolvida no 
final do século 18 para servir como capital nacional permanente dos Estados Unidos, 
cujo nome presta homenagem ao primeiro presidente do país: George Washington.
Os principais pontos turísticos têm como centro a Esplanada Nacional, corredor 
designado como Parque Nacional que passa entre a monumental fachada do Capitólio 
e o monumento a Washington. Em torno dele brilha a famosa Casa Branca, o mausoléu 
de Abraham Lincoln e as instalações do Instituto Smithsonian, a maior coleção 
museográfica do mundo. Em junho de 2016, DC será sede do IPW, o maior evento de 
comercialização turística dos Estados Unidos.

WASHINGTON DC

 Patriotismo, história e cultura em DC

ÉPOCA. A melhor temporada para 
conhecer a cidade vai de março a ou-
tubro, período ideal para aproveitar as 
atividades ao ar livre. Seus inúmeros 
parques e jardins convidam você para 
uma caminhada tranquila, aproveitan-
do um clima agradável.
ONDE FICAR. Sinônimo de escândalo 
e uma década após seu fechamento, 
o Watergate Hotel reabriu suas portas 
graças ao investimento de US$ 125 
milhões que visa devolver o glamour 
que o hotel teve no passado. Conta com 
336 quartos de luxo, dois restaurantes 
gourmet e uma uisqueria com painéis 
côncavos formados por centenas de 
garrafas.
CULTURA. Com aproximadamente sete 
milhões de visitas por ano, o Museu 
Nacional do Ar e do Espaço é o mais 
concorrido dos Estados Unidos. Suas 
instalações guardam tesouros como o 
Spirit of St. Louis, conhecido como a 
“máquina de voar” dos irmãos Wright, 
a nave SpaceShipOne e um módulo da 
Apolo 11 com uma pedra lunar que pode 
ser tocada. Além disso, conta também 
com projeções em sistema Imax, shows 
planetários, simuladores de voo e 
atividades interativas para crianças.
NATUREZA. Nos subúrbios  da cidade, 
o National Arboretum é um espaço 

público que incentiva o relaxamento 
e a contemplação, longe das movi-
mentadas áreas turísticas. Conta com 
uma interessante coleção de árvores 
bonsai, com alguns exemplares de mais 
de 400 anos, e em um promontório 
perto da entrada, a coluna original do 
capitólio é preservada.
SABORES. No centro, você encontra 
mais de 100 restaurantes, sem contar 
os restaurantes de fast-food e drive-
thru. Moradores e turistas consideram 
o Ambar como um dos melhores 
restaurantes da região, o qual é es-
pecializado em cozinha requintada 
da Europa Oriental, além do Republic, 
famoso pelas suas ostras frescas e um 
luxuoso brunch que conta com diversos 
frutos do mar.
COMPRAS. Em Georgetown há uma 
grande variedade de lojas de anti-
guidades, com objetos e acessórios 
únicos para o lar. Muitos destes locais 
estão localizados ao longo da avenida 
Wisconsin ou nas ruas O e M. Com mais 
de 200 lojas, o Potomac Mills Outlet 
Mall (Woodbridge, Virgínia) possui um 
novo setor dedicado a marcas de ponta. 
Para completar as instalações, há um 
complexo de 18 salas de cinema e 25 
restaurantes.
DIVERSÃO. No subúrbio da capital 

americana, você encontra parques 
temáticos e atrações familiares orien-
tadas ao entretenimento familiar. Um 
deles é o Busch Gardens Williamsburg, 
que ganhou durante vários anos con-
secutivos o prêmio “Parque temático 
mais bonito do mundo”, além do Six 
Flags America, com montanhas russas 
e outros brinquedos que transbordam 
adrenalina.
AGENDA. De 20 de março a 16 de abril 
de 2017, será celebrada mais uma 
edição do Festival Nacional da Flor 
de Cerejeira, celebração que inclui 
atividades culturais, esportivas e 
culinárias ligadas ao Japão, com des-
taque para um desfile e uma feira de 
rua com artes, artesanatos e comidas 
típicas apresentados por mais de 80 
organizações nipônicas.
INFORMAÇÕES. www.washigton.org

 PASSAGENS PARA 
WASHINGTON DC
A Delta Air Lines opera nos três aero-
portos da cidade: Aeroporto Nacio-
nal Washington Reagan (WAS), a 4,8 
quilômetros de distância; Aeroporto 
Internacional Washington-Dulles 
(IAD), a 42 quilômetros; e Aeroporto 
Internacional Baltimore-Washing-
ton (BWI), a 48 quilômetros.
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 Nomeada em homenagem a Santo Antonio de Padua, esta cidade, a segunda 
mais populosa do Estado do Texas (1,4 milhão de habitantes), está situada nas 
margens do rio de mesmo nome, no canto sudoeste de uma região urbana 
conhecida como Texas Triangle, que também inclui Houston e Dallas.
As terras foram descobertas por exploradores espanhóis em 1691, e como 
memória da rica história local o destaque vai para o Álamo, forte construído 
no século 18 para a assimilação religiosa e cultural dos nativos indígenas da 
área. Abandonado alguns anos mais tarde, tornou-se um reduto do Exército 
Mexicano. Em julho de 2015 foi declarada, juntamente com outras quatro 
missões, como Patrimônio Mundial pela Unesco. San Antonio também detém o 
maior número de prédios coloniais espanhóis dos Estados Unidos.
É impossível visitar esta cidade sem passar pelo River Walk, um oásis de trilhas 
traçadas por ciprestes que seguem o curso do rio San Antonio para unir várias 
atrações turísticas, desde o Álamo até o Rivercenter Mall, passando pelo teatro 
Ameson River, pelo parque HemisFair e pelo Museu de arte local. Inaugurado 
em 1941, ao longo de seu trajeto você encontrará restaurantes, bares e lojas.

SAN ANTONIO

 O Álamo é testemunha de um passado histórico

ÉPOCA. Embora a cidade tenha um 
clima ameno durante todo o ano, os 
melhores meses para visitar vão de 
novembro a abril, já que os verões 
podem ser muito quentes. 
ONDE FICAR. O Hyatt Regency Hill 
Country Resort & Spa, embora esteja 
um pouco longe da cidade (25 quilô-
metros), permite que você aproveite 
uma série de serviços em meio a uma 
paisagem verde e tranquila, ideal 
para descansar. O local conta com 
três restaurantes formais, um spa de 
estilo rústico, um campo de golfe com 
27 buracos e um parque aquático com 
piscinas, cascatas e tobogãs.
CULTURA. No distrito histórico King 
William, um bairro restaurado que se 
destaca por sua variedade de estilos 
arquitetônicos, há três casarões aber-
tos ao público que vale a pena visitar. 
Elas são: Guenther House, construída 
em 1860, com restaurante, museu 
e loja de souvenirs; Finca Steves 
(1870), agora um museu de edifícios 
históricos; e Centro de Visitantes de 
Villa Finale, que abriga exposições 
sobre a região. 

NATUREZA. O Enchanted Rock State 
Natural Area, a uma hora e meia de 
distância, é um lugar de grande beleza 
que guarda mais de 400 sítios arqueo-
lógicos. Os visitantes podem fazer 
caminhadas em seus 11,2 quilômetros 
de trilhas, montanhismo e observação 
de aves. O ponto principal é a “pedra 
encantada”, que dá nome ao parque, 
uma gigante cúpula de granito com 
elevação de 130 metros acima do ter-
reno circundante. 
SABORES. A influência cultural mexi-
cana resultou na criação da cozinha 
“tex-mex”, cujos pratos podem ser 
saboreados em diversos restaurantes 
em San Antonio. Entre os melhores 
estão o La Fonda on Main, o Paloma 
Blanca e o Beto’s. Na mais alta escala 
culinária está o Bliss, cujo menu prio-
riza ingredientes frescos sazonais e 
é alterado regularmente.
COMPRAS. O itinerário deve incluir: 
o Villita Historic Arts Village, em um 
bairro com mais de 300 anos, repleto 
de galerias de arte e lojas de artesa-
nato; o Pearl Bresery, um espaço com 
diferentes tipos de lojas; o shopping 

La Cantera, com várias lojas de depar-
tamento; e o Alamo Quarry Market, 
interessante complexo comercial 
ao ar livre. 
DIVERSÃO. Para entretenimento fa-
miliar, nada melhor do que o parque 
marinho Sea World e a adrenalina 
das montanhas-russas e outros 
brinquedos do Six Flags Fiesta Texas. 
Para baladas, o Bonham Exchange se 
destaca, em um casarão de 120 anos 
que deixa todos de queixo caído.
AGENDA. A Festa de San Antonio é 
um enorme evento de dez dias cujas 
raízes remetem a 1891. A agenda inclui 
desfiles, apresentações musicais, 
venda de artesanato, alimentação, 
esportes e muito mais. Ocorre em 
abril e atrai mais de três milhões de 
pessoas, a maioria latinos.
INFORMAÇÕES. www.visitsanan-
tonio.com

 PASSAGENS PARA SAN 
ANTONIO
A Delta Air Lines opera no Aeropor-
to Internacional de San Antonio 
(SAT), a 12 quilômetros do centro.
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 Dizem por aí que tudo no Texas é grande. Assim como Houston, a maior 
cidade do Estado e a quarta mais povoada dos Estados Unidos (2,2 milhões 
de habitantes). Fundada em 1836, seu nome presta homenagem a Samuel 
Houston, que foi presidente da República do Texas.
O descobrimento do petróleo, em 1901, foi um dos gatilhos de sua explosão 
demográfica, potencializado durante o século passado pela formação do Texas 
Medical Center, o maior complexo de instituições de saúde do mundo, e do 
Centro Espacial da Nasa, onde se encontra o controle central das missões 
ao espaço. Segundo um estudo recente, Houston possui uma das marcas de 
cidade mais poderosas do país.
Do ponto de vista turístico, destaca-se seu Distrito de Museus, com 19 
estabelecimentos culturais, e seu Distrito Teatral, que conta com 17 quarteirões 
de empresas residentes dedicadas a ópera, ballet, sinfonias e teatro. Houston 
conta, ainda, com uma variada cena gastronômica, colossais centros comerciais 
e uma dinâmica vida noturna, somados ao encanto das praias de Galveston.
A cidade possui mais de 80 mil quartos de hotel e uma formidável 
infraestrutura para a realização de congressos e eventos especiais. Neste 
aspecto, ganham destaque o Centro de Convenções George R. Brown (GRB) e o 
complexo NRG Park, totalmente alimentado por energia limpa.

HOUSTON

 Houston é a maior cidade do Texas

ÉPOCA. Primavera e outono, quando 
as temperaturas são extremamente 
agradáveis. Os verões costumam ser 
bem quentes, enquanto os invernos 
costumam ser bem frios. O clima de 
Houston é classificado como subtro-
pical úmido.
ONDE FICAR. Situado entre o exclusivo 
bairro residencial River Oaks e o centro 
comercial de ponta The Galleria, o St. 
Regis Hotel Houston é um dos poucos 
hotéis cinco estrelas da cidade. Seus 
grandes quartos possuem janelas do 
chão até o teto, um renomado spa, 
e seu destaque é o “afternoon tea”, 
servido no Tea Lounge às sextas, 
sábados e domingos. 
CULTURA. No Distrito de Museus, de-
pois dos marcantes museus de Belas 
Artes e Arte Contemporânea, desta-
ca-se o Coleção Menil, considerado 
um dos museus privados de maior 
destaque do mundo. São 15 mil obras 
de arte de diversas épocas e origens, 
coletadas por John e Dominique de 
Menil, expostas em um ambiente 
calmo e simples.
NATUREZA. O Hermann Park é consi-
derado o ambiente natural número 

um da cidade pelas suas zonas ar-
borizadas e seu jardim japonês. Já 
o Memorial Park, quase duas vezes 
maior que o Central Park de Nova 
York, surpreende com seus enormes 
pinheiros e carvalhos. O Buffalo Bayou 
é o local ideal para correr, caminhar 
e andar de bicicleta em meio a uma 
frondosa vegetação.
SABORES. Na cidade, você encontrará 
muita comida vietnamita e mexica-
na devido à grande quantidade de 
imigrantes destes países, bem como 
comida cajun, devido à proximidade 
a Nova Orleans. A cozinha vanguar-
dista local pode ser apreciada nos 
restaurantes Oxheart e The Pass & 
Provisions.
COMPRAS. The Galleria é um imenso 
e luxuoso centro comercial que conta 
com mais de 400 lojas. Para produtos 
com descontos direto de fábrica, o 
ideal é ir até o Houston Premium 
Outlets, que conta com 145 lojas. 
Diversos comércios da cidade fazem 
parte do programa Tax Free Shopping, 
que consiste na devolução aos turistas 
dos impostos sobre as vendas.
DIVERSÃO. No centro, o La Carafe é um 

bar histórico ideal para passeios em 
casal. O Boots ‘n Shoots traz inspiração 
texana e é ideal para beber e dançar. O 
House of Blues oferece diversos sho-
ws. No Midtown, Vrsi Nightclub é uma 
balada exclusiva onde os clientes são 
tratados como membros da realeza.
AGENDA. O Houston Livestock Show 
and Rodeo, que em 2017 será realizado 
de 7 a 26 de março, é considerado o 
maior evento de pecuária e rodeio do 
mundo. Criado em 1932, sua progra-
mação inclui um desfile pelo centro 
da cidade, duas maratonas (cinco e 
dez quilômetros), shows e concursos 
de churrasco, entre muitas outras 
atividades. 
INFORMAÇÕES. www.visithouston-
texas.com

 PASSAGENS PARA HOUSTON
A Delta Air Lines opera no Ae-
roporto Intercontinental George 
Bush (IAH), a 32 quilômetros do 
centro de Houston e no Aeropor-
to William P. Hobby (HOU), a 13 
quilômetros de distância. fo
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 A capital e cidade mais extensa do Estado da Geórgia ocupa a posição 
de sexta economia dos Estados Unidos. Estrategicamente localizada no 
mapa nacional, a cidade abriga as sedes de muitas empresas, tais como 
Delta Air Lines, CNN, Coca-Cola, Home Depot e UPS. 
Em termos de Turismo, Atlanta é um destino a ser descoberto. 
Testemunhos de grande parte da história do país, expressões artísticas de 
nível internacional, gastronomia, esportes e uma longa lista de atrações 
tornam a cidade uma imperdível joia do sul.
Como fonte de inspiração, Atlanta levou Margaret Mitchell a escrever 
E o Vento Levou, que foi posteriormente adaptado para o cinema. Um 
sucesso. Além disso, a cidade levou Martin Luther King Jr. a impulsionar o 
movimento a favor dos direitos civis para a população negra.
Em 1996, a cidade foi sede da 26ª edição dos Jogos Olímpicos, com mais 
de dez mil atletas de 197 países.

ATLANTA

 Loudermilk Park, em Buckhead

ÉPOCA. De abril a setembro, pode-se 
aproveitar ao máximo a cidade, já 
que há muitas atividades ao ar livre 
e também a temporada de beisebol, 
um dos esportes mais populares da 
região.
ONDE FICAR. Viajantes de negócios e 
lazer recomendam o St. Regis Atlan-
ta, localizado no elegante distrito 
de Buckhead. Os quartos possuem 
enormes janelas panorâmicas e 
equipamentos de luxo, além de uma 
academia aberta 24h, piscina de 3,6 
mil metros quadrados, o Remède Spa 
e o Astor Court, renomado restauran-
te especializado na cozinha inglesa.
CULTURA. As modernas instalações 
do High Museum of Art abrigam mais 
de 15 mil obras de renomados artistas 
americanos dos séculos 19 e 20, co-
leções de obras europeias de grande 
destaque e um crescente acervo de 
arte afro-americana. No Fox Theatre 
de Midtown, um fabuloso complexo 
com 4.678 assentos que foi inaugu-
rado em 1929, é possível curtir mais 
de 300 espetáculos por ano, desde 
os grandes sucessos da Broadway até 
shows de rock ou comédias musicais.
NATUREZA. A antiga linha do trem 
Silver Comet foi transformada em 

um agradável trajeto pavimentado 
para ciclistas com uma extensão de 
98,4 quilômetros, desde o norte da 
cidade até a fronteira estadual com o 
Alabama. As vistas são espetaculares, 
com várias pontes e acesso direto 
ao Heritage Park, com 5,6 hectares 
de zonas úmidas. É possível alugar 
bicicletas no Silver Comet Depot.
SABORES. Entre os novos (e bons) 
restaurantes que abriram suas portas 
em Atlanta, vale a pena conhecer o 
Hampton + Hudson, um ambiente 
informal e fiel que trabalha com 
a “nova cozinha americana”. Já o 
South City Kitchen, em Midtown, é 
uma excelente opção para saborear 
pratos típicos do sudeste com um 
toque gourmet, como frango frito ou 
tomates verdes fritos.
COMPRAS. Lennox Square e Phipps 
Plaza, em Buckhead (em locais mui-
to próximos), são a última palavra 
em moda em ambientes calmos e 
sofisticados. Cerca de 40 minutos ao 
norte, o The Outlet Shoppes at Atlanta 
une mais de 100 lojas com descontos 
direto de fábrica (há transporte gra-
tuito a partir dos hotéis do centro!). 
Os amantes de antiguidades podem 
se esbaldar no Distrito de Design de 

Bennett Street, em Buckhead, ou nos 
mercados de Cheshire Bridge Road.
DIVERSÃO. O Atlanta Brews Cruise é 
um divertido circuito que passa por 
mais de 15 cervejarias artesanais, en-
quanto o ATL Cruzers City Tour possui 
duração de 90 minutos, durante os 
quais os turistas passeiam em carros 
elétricos (do tipo golfe) pelos princi-
pais pontos turísticos da metrópole. 
Já para a vida noturna, uma excelente 
opção é o Opera Nightclub, onde as 
músicas mais badaladas do momento 
tomam conta da pista.
AGENDA. No final de março, o Atlant 
Film Festival reúne mais de 25 mil fãs 
de cinema e um programa que inclui 
cerca de 150 produções independen-
tes, internacionais, documentários, 
curtas e animações. É um dos maiores 
eventos do gênero no país.
INFORMAÇÕES. www.atlanta.net

 PASSAGENS PARA ATLANTA
A Delta Air Lines opera no Aeropor-
to Internacional Hartsfield-Jack-
son (ATL), seu principal ponto de 
escala, cerca de 11 quilômetros do 
centro de Atlanta.
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 Os ares europeus dessa cidade não são à toa. Foi fundada em 1717 por 
colonos franceses e foi cedida à Espanha em 1763. Devastada em 2005 pelo 
furacão Katrina, Nova Orleans é, hoje, uma cidade que renasceu das cinzas 
sem perder o encanto colonial que a torna tão diferente e singular.
O French Quarter (Bairro Francês) é o local que conserva as pegadas daquele 
rico passado, com edifícios pitorescos construídos durante o período de 
dominação espanhola e nos anos após sua anexação aos Estados Unidos. 
Todo o distrito foi tombado como marco histórico nacional.
Dizem por aí que a cidade é o berço do jazz, gênero musical que mais 
identifica a nação americana, e é o local onde se celebra o Mardi Gras mais 
colorido do mundo durante os dias antes da Quaresma.
Vale ressaltar que Nova Orleans participa do programa Lousiana Tax Free, que 
consiste na devolução aos turistas de impostos sobre as compras realizadas 
dentro do Estado. Os reembolsos são realizados no aeroporto, antes da partida.

NOVA ORLEANS

 Jackson Square, coração do French Quarter

ÉPOCA. Por estar localizada acima 
do Golfo do México, Nova Orleans 
possui um clima relativamente quen-
te durante todo o ano. O verão é a 
estação ideal, porque apesar das 
temperaturas elevadas, as brisas da 
costa amenizam o clima. Geralmente, 
há períodos de chuvas intensas, como 
no final da primavera e no outono. 
ONDE FICAR. Para acompanhar uma 
cidade cheia de vida, o W New Orleans 
oferece toda sua energia e elegância 
no coração do French Quarter. Um 
espaço moderno cujo estilo, serviço 
e qualidade caracterizam a marca 
registrada do grupo Starwood. Com 
estilo butique, possui 97 quartos de 
luxo e um restaurante consagrado, 
o SoBou, cujos pratos combinam 
ingredientes locais com sabores 
porto-riquenhos.
CULTURA. Diversas pesquisas con-
sideram imperdível visitar o Museu 
Nacional da Segunda Guerra Mundial 
pela sua notável coleção de objetos 
e filmes educacionais sobre a trágica 
disputa, desde o Dia D e a Guerra do 
Pacífico até o Holocausto. Nesse con-
texto, recomenda-se o filme em 4D 
Beyond all Boundaries, narrado pelo 
seu produtor executivo, Tom Hanks.
NATUREZA. Com uma mistura de 

águas doces e salgadas, os pântanos 
da Louisiana constituem um cenário 
agreste de grande beleza paisagística 
que pode ser explorado durante tours 
guiados ou com caiaques alugados. 
Nova Orleans conta ainda com lindos 
parques, com destaque para os par-
ques City (sexto maior parque público 
dos Estados Unidos, 50% maior que 
o Central Park), Audubon, Crescent e 
Congo Square.
SABORES. As cozinhas predominan-
tes são a creole e a cajun, resultado 
de influências culturais da França, 
América do Norte, África e Caribe. No 
restaurante Antoine’s foram criadas 
as deliciosas ostras Rockefeller e no 
Brennan’s nasceu a famosa sobreme-
sa Bananas Foster. O Café du Monde, 
com nove filiais, é conhecido por suas 
beignets (massa doce frita polvilhada 
com açúcar de confeiteiro).
COMPRAS. Na Royal Street, que fica 
no French Quarter, há luxuosas lojas 
de antiguidades, butiques, joalherias 
e galerias de arte. O novo Outlet 
Collection at Riverwalk, às margens 
do Mississippi, é o primeiro centro 
comercial de venda direta de fábrica 
de produtos de alta qualidade situa-
do no centro de uma cidade.
DIVERSÃO. Quando o sol se põe, 

uma energia especial toma conta 
da Bourbon Street, recheada de 
bares ricos em música e folia, assim 
como o Cassino Harrah’s, com suas 
mesas de jogos, caça-níqueis e a 
boate Masquerade. Se você busca 
um ambiente mais familiar, no House 
of Blues você pode desfrutar de boa 
comida e, quase todas as noites, há 
shows exclusivos.
AGENDA. No início de maio, o Soul 
Fest explora e celebra a história 
afro-americana por meio de ativida-
des destinadas às famílias, as quais 
possuem seu epicentro em diversos 
espetáculos dedicados à música 
afro. De 28 de abril a 7 de maio de 
2017, o New Orleans Jazz & Heritage 
Festival voltará a reunir o melhor do 
ritmo característico da cidade em 12 
cenários.
INFORMAÇÕES. www.neworleans-
cvb.com

PASSAGENS PARA NOVA 
ORLEANS
A Delta Air Lines opera no Aeropor-
to Internacional Louis Amstrong 
(MSY), situado a 16 quilômetros 
da cidade.
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 Atrativa não só por sua beleza paisagística e arquitetônica, mas também por 
sua infinidade de alternativas gastronômicas, culturais e de entretenimento, 
Chicago é uma cidade onde o tédio nem chega perto. Localizada nas margens 
do Lago Michigan, tem cerca de 2,7 milhões de habitantes, subindo para dez 
milhões se contarmos a área metropolitana.
Centro internacional de comércio e finanças, a cidade possui 225 espaços de 
música e entretenimento, 56 museus, mais de 200 teatros e 5,1 mil restaurantes. 
Feiras e congressos têm um impulso econômico significativo, claramente 
representado pelo centro de convenções McCormick Place, o maior complexo 
para eventos do país.
À primeira vista, Chicago encanta com a beleza de Downtown, dominado por 
edifícios de vários estilos arquitetônicos, que, ao contrário de outras cidades, 
não predominam e respeitam certa escala humana. Neste contexto, destaca-se 
o Willis Tower, com 108 andares e três subsolos, inaugurado em 1973, que foi o 
mais alto do mundo por quase 25 anos. 
O extenso Parque Millennium, no centro, é uma exposição de arte a céu aberto 
onde se destaca a escultura Cloud Gate, de Anish Kapoor, conhecida como “The 
Bean”, que funciona como um espelho curvo gigante (em formato de “feijão”) .

CHICAGO

 Arquitetura é um dos pontos altos de Chicago

ÉPOCA. Primavera-verão, quando as 
temperaturas máximas variam entre 
25°C e 35°C. Os invernos são muito 
frios, com temperaturas mínimas que 
podem chegar a -25°C e com nevascas 
frequentes.
ONDE FICAR. The Drake, um dos hotéis 
mais tradicionais e conceituados da 
cidade. Construído em 1920, conta 
com 523 quartos e 74 suítes de puro 
requinte. No bar Coq D´Or, inaugurado 
em 1923 após o fim da Lei Seca, há mú-
sica ao vivo às sextas-feiras e sábados.
CULTURA. Entre as atrações imperdí-
veis da cidade, vale a pena mencio-
nar o Art Institute of Chicago, uma 
organização que possui mais de 300 
mil obras de arte e objetos de todo 
o mundo, desde a antiguidade até os 
tempos modernos; e o Field Museum, 
construído para abrigar as coleções 
biológicas e antropológicas da Expo-
sição Universal de Chicago de 1893, e 
hoje tem cerca de 24 milhões de itens. 
NATUREZA. A 40 quilômetros a oeste 
de Chicago, o Morton Arboretum é 
um paraíso verde de 202 hectares 
com florestas, prados, lagos e riachos. 
Visitado por mais de um milhão de 

pessoas em 2015, conta com 25 qui-
lômetros de trilhas para caminhadas 
e 14 quilômetros de caminhos para 
conduzir ou andar de bicicleta. Sua 
biblioteca contém cerca de 27 mil 
volumes dedicados à botânica, hor-
ticultura, história natural e ecologia.
SABORES. A cidade é um epicentro 
culinário, graças à mistura de culturas 
que a domina. Entre as especialidades 
locais, destaca-se a pizza “deep dish” 
(feita com massa grossa, com espes-
sura duas ou três vezes maior do que 
uma pizza tradicional, muito crocante). 
O Giordano´s, com 18 unidades na área 
central, é um ótimo lugar para provar 
este prato. 
COMPRAS. O setor da avenida Michi-
gan, conhecido como The Magnificent 
Mile, é um verdadeiro shopping a céu 
aberto, onde grandes marcas de moda 
internacionais se fazem presentes. Se 
você busca antiguidades, o Good Old 
Days é um espaço que não deixa a 
desejar, enquanto os estilistas locais 
se reúnem em Wicker Park e Bucktown.
DIVERSÃO. Como um dos principais 
berços do blues, o gênero continua 
sendo ouvido por toda a cidade. O 

Kingston Mines, no distrito de Lincoln, 
é o maior e mais antigo clube de 
blues, com dois palcos que recebem 
apresentações todas as noites, sem 
interrupção, até às quatro da manhã 
(e até às cinco aos sábados). No Blue 
Chicago, menor e mais reservado, 
vários shows muito bons divertem 
os visitantes.
AGENDA. Em junho, a chegada do verão 
marca cada nova edição do Festival 
de Jazz de Chicago, que desde 1979 
reúne artistas consagrados no Grant 
Park, com entrada franca. Em julho, no 
mesmo palco, o Taste of Chicago atrai 
mais de três milhões de pessoas com 
uma exposição incomum de pratos de 
todo o mundo. Ele é considerado o 
maior festival deste gênero no mundo.
INFORMAÇÕES. www.choosechicago.
com

 PASSAGENS PARA CHICAGO
A Delta Air Lines opera nos dois 
aeroportos da cidade: Internacio-
nal O´Hare (ORD), a 27 quilômetros 
do centro; e Internacional Midway 
(MDW), a 16 quilômetros.
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 Localizada no extremo sudoeste da Califórnia, a uma curta distância 
da fronteira com o México, San Diego é, com cerca de 1,4 milhão de 
habitantes, a oitava maior cidade em termos de população dos Estados 
Unidos. Mas, apesar de seu tamanho, mantém uma atmosfera calma e 
suburbana que fez com que se tornasse uma das cidades com maior 
qualidade de vida no país.
Local de nascimento do Estado da Califórnia, a área é favorecida 
por um clima quente durante todo o ano, com longas praias de 112 
quilômetros de costa e um porto de águas profundas que abriga uma 
das maiores frotas navais do mundo.
A força econômica da cidade é constituída por atividades de defesa 
militar, comércio internacional, Turismo e produção. É também, por 
meio do Centro de Medicina da Universidade da Califórnia - San Diego 
(UCSD), um local líder em pesquisas de biotecnologia.
A cidade surpreende quem não a conhece com suas diversas atrações. 
Podemos citar Gaslamp Quarter, com 16 quarteirões de edifícios 
históricos, restaurantes e locais de entretenimento, Balboa Park, espaço 
verde e tranquilo que conta com 15 museus, parque da Sea World, a 
pitoresca Cidade Velha e o Zoológico de San Diego, considerado um dos 
melhores do mundo.

SAN DIEGO

 San Diego, berço da Califórnia, oitava maior cidade 
americana em número de habitantes

ÉPOCA. Pode-se dizer que qualquer 
época do ano é ideal, graças ao 
seu clima mediterrâneo seco com 
invernos amenos e verões quentes. 
Os meses mais quentes são agosto 
e setembro, com registros médios 
de 22°C. 
ONDE FICAR. Loews Coronado Bay 
Resort, uma propriedade de referên-
cia localizada sobre uma península 
de frente para a cidade. Possui três 
piscinas aquecidas, um renomado 
restaurante gourmet (Mistral), spa, 
marina e acesso direto à praia. 
CULTURA. A poucos minutos do centro 
da cidade, o Balboa Park (o maior 
parque urbano da América do Norte) 
reúne em seus 4,9 quilômetros qua-
drados 15 museus de temas variados, 
como antropologia, arte, aviação, 
ciências naturais e tecnologia. Além 
disso, é um ambiente muito pitores-
co com jardins e edifícios de estilo 
renascentista espanhol. 
NATUREZA. Nos limites da cidade, a 
Torrey Pines State Natural Reserve 
guarda uma das áreas costeiras 

mais silvestres do sul da Califórnia, 
com praias intactas, a rara variedade 
de pinheiros Torrey, uma lagoa vital 
para a migração de aves marinhas e 
curiosas formações geológicas. Este 
é o lugar escolhido pelos morado-
res locais para curtir os mirantes, 
caminhar pelas trilhas naturais e 
fazer exercício em um espaço livre 
de contaminação. Assim era a área 
de San Diego antes de receber os 
primeiros colonos.
SABORES. Em uma cidade puramente 
marinha como esta, destacam-se 
os frutos do mar, primorosamente 
preparados no Truluck’s, em La Jolla. 
Os fãs de pizza ficam loucos no Basic, 
no Gaslamp Quarter, enquanto os 
pratos mexicanos predominam no 
bairro de Old Town.
COMPRAS. A Tijon, em La Jolla, é uma 
perfumaria exclusiva que permite que 
você crie fragrâncias próprias com 
a ajuda de especialistas; o Seaport 
Village, na orla da baía de San Diego, 
seduz com suas lojas ao ar livre; e 
o Las Americas Premium Outlets 

chama a atenção dos compradores 
com suas 125 lojas com preços diretos 
de fábrica.
DIVERSÃO. Durante o dia, toda a 
família pode se divertir no parque 
marinho Sea World com shows de 
baleias, golfinhos, leões-marinhos e 
elefantes. À noite, o Gaslamp Quarter 
atrai notívagos com os seus bares e 
baladas. O Altitude Sky Lounge, no 
terraço do Marriott Hotel, e as três 
barras do The Tipsy Crow são exce-
lentes opções de passeio.
AGENDA. O San Diego Beer Week é 
um festival que já tem oito anos de 
sucesso e promove, durante dez dias, 
a cultura da cerveja, com ênfase em 
produtos artesanais, já que a cidade 
conta com mais de 120 destilarias. O 
evento acontece em novembro.
INFORMAÇÕES. www.sandiego.org

 PASSAGENS PARA SAN DIEGO
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional de San Diego 
(SAN), localizado a 4,8 quilômetros 
do distrito financeiro da cidade.
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 Los Angeles, também conhecida como “LA”, é a segunda maior cidade dos 
Estados Unidos e a maior da Costa Oeste. Uma metrópole gigante dividida em 
cinco condados e 88 cidades, onde cerca de 18,4 milhões de pessoas residem.
Com 44,2 milhões de chegadas (2015) e 994 hotéis, totalizando mais de 97 
mil quartos, o Turismo produz um impacto econômico de aproximadamente 
US$ 30,2 bilhões, posicionando-se como a indústria líder da região. O Turismo 
é seguido pela indústria cinematográfica e de entretenimento que é, de 
longe, uma das maiores do mundo. No entanto, os números não deixam 
de ser um dado anedótico, porque o ímã de Los Angeles não passa pelas 
estatísticas, mas pela diversidade que se manifesta nas opulentas mansões de 
Hollywood, nas lojas de luxo da Rodeo Drive, nas praias douradas do Pacífico 
e no renascimento vigoroso de Downtown, para citar alguns exemplos. Uma 
combinação de atrativos que surpreendem e seduzem os viajantes.
E como qualquer cidade que se preze, passa por um processo contínuo 
de renovação e melhoramentos em todas as suas facetas. Há mudanças 
substanciais em toda a sua geografia em um ritmo sem intervalos.

LOS ANGELES

 Nem só de Hollywood vive a surpreendente Los Angeles

ÉPOCA. Graças ao seu clima suave e 
leve, qualquer época do ano é ade-
quada para visitar Los Angeles. No 
entanto, os melhores meses são de 
abril a outubro, o período mais quente 
e ensolarado.
ONDE FICAR. Em um edifício de 1927, 
construído para abrigar os escritórios 
corporativos da United Artists, foi inau-
gurado o Ace Downtown Los Angeles, 
“uma das aberturas mais esperadas” 
segundo a CNN Travel. Seu mural lar-
ger-than-life, dos irmãos Haas, conta 
visualmente a história de Hollywood, 
e a propriedade reformada conta com 
um teatro para 1,6 mil espectadores.
CULTURA. O The Broad é um novo mu-
seu de arte contemporânea construído 
com US$ 140 milhões pelos filantropos 
Eli e Edythe Broad. Localizado no cen-
tro da cidade e com entrada gratuita, 
possui cerca de duas mil obras da 
coleção particular desta família, cujo 
acervo é considerado um dos mais 
proeminentes do mundo. O projeto 
inclui um arquivo com a última palavra 
em tecnologia.
NATUREZA. A empresa Harbor Breeze 
Cruise oferece um excelente cruzeiro 
para observação de baleias com 
travessias de duas ou três horas, a 

qual conta ainda com golfinhos e 
leões-marinhos. O Runyon Canyon 
Park, no sopé das montanhas de 
Santa Monica, é conhecido por suas 
trilhas paisagísticas, onde você pode 
caminhar, alugar bicicletas ou andar 
a cavalo.
SABORES. Inaugurado em 1927, o histó-
rico Musso & Frank Grill é o restaurante 
mais antigo de Hollywood, além de 
ser um dos melhores. Com a cozinha 
comandada pelo chef J. P. Amateau, que 
desde criança comia nesse restaurante 
com seu pai, o restaurante ganha des-
taque pela receita original de fettuccini 
Alfredo e deliciosos rins de cordeiro, 
que eram o prato favorito de Charlie 
Chaplin. No bar, você encontrará um 
famoso Martini clássico.
COMPRAS. Em um destino como esse, 
dominado pelo conforto e street style 
de cada dia, o melhor das roupas vin-
tage pode ser encontrado na Decades, 
loja retrô com uma impressionante 
seleção de roupas de alta costura; 
enquanto a Kitson, no Boulevard 
Robertson, é a loja do momento, 
marcando as tendências da moda. O 
shopping mais próximo é o Citadel, 
com 115 lojas a apenas dez minutos 
do centro.

DIVERSÃO. Com atrações emocionan-
tes no parque temático, autênticos 
estúdios cinematográficos, sets de 
programas de televisão ao vivo e uma 
grande variedade de lojas e restauran-
tes em CityWalk, o Universal Studios 
Hollywood é uma experiência única 
para toda a família.
AGENDA. Todo dia 1º de janeiro, o Rose 
Parade (Desfile do Torneio das Rosas) 
surpreende com carruagens elabora-
das desfilando pelas ruas de Pasadena 
diante de milhares de pessoas. É con-
siderado o desfile anual mais popular 
dos Estados Unidos e é transmitido 
por várias redes de televisão. Depois, 
ocorre uma partida de futebol ame-
ricano chamada Rose Bowl.
INFORMAÇÕES. www.descubralo-
sangeles.com

 PASSAGENS PARA LOS 
ANGELES
A Delta Air Lines opera no Aeropor-
to Internacional de Los Angeles 
(LAX), a 27 quilômetros do centro, 
no Aeroporto Internacional de 
Ontario (ONT), a 56 quilômetros, 
e no Aeroporto Internacional John 
Wayne – Orange County (SNA), a 58.
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 Com a beleza de sua arquitetura vitoriana intercalada com edifícios 
modernos e vanguardistas; uma atmosfera inspirada nas origens do 
movimento hippie; a grandeza da famosa Golden Gate, ponte mais 
fotografada do mundo; e bondes pitorescos rodando por suas ruas íngremes, 
São Francisco causa amor à primeira vista.
Fundada por colonizadores espanhóis em 1776, os quais construíram um forte 
que hoje é o Golden Gate Park, a cidade deve seu nome a São Francisco de 
Assis. Hoje, é um importante centro financeiro e bancário e, depois de Nova 
York, é a cidade com maior densidade populacional do país.
Tendo o Turismo como a espinha dorsal de suas finanças, responsável por 
uma em cada sete vagas de trabalho, a partir dos anos 1990 a biotecnologia 
e a pesquisa médica foram ganhando predominância econômica. E, com o 
tempo, está ganhando peso na indústria das empresas de internet. 
Entre outras curiosidades, a cidade possui mais de 200 edifícios históricos 
e 14 mil casas vitorianas, e o melhor cartão postal é visto da Alamo Square, 
com o contraste dos modernos arranha-céus ao fundo.

SÃO FRANCISCO

 O vitoriano e o moderno convivem 
em harmonia em São Francisco

ÉPOCA. Esta é uma cidade que pode 
ser visitada durante todo o ano, 
com uma média de temperatura de 
13°C a 20°C. Tenha em mente que de 
novembro a março há um período 
de chuvas.
ONDE FICAR. No animado distrito de 
Fisherman´s Wharf, um edifício de 
tijolo à vista de 1907 abriga o Argo-
naut Hotel, uma excelente opção pela 
localização e pelo serviço. Conta com 
um spa e um restaurante refinado 
(Blue Mermaid), especializado em 
frutos do mar de origem sustentável.
CULTURA. Fundado em 1935, o Mu-
seu de Arte de São Francisco foi a 
primeira instituição da Costa Oeste 
dedicada à difusão da arte moderna 
e contemporânea. Depois de uma re-
forma que adicionou 15,3 mil metros 
quadrados de galerias, em maio de 
2016 reabriu suas portas para exibir 
mais de 32 mil objetos de valor e um 
andar inteiro exclusivo para fotos. 
NATUREZA. O Golden Gate Park é uma 
das maiores áreas verdes urbanas 
do mundo. Com mais de cinco qui-

lômetros de extensão, até se unir ao 
Oceano Pacífico, tem uma enorme 
variedade de vegetação, belas flo-
restas, jardins exóticos, trilhas de 
bicicleta, áreas para piquenique e 
vários lagos. Em sua praça principal 
é possível visitar o Young Museum a 
Academia de Ciências da Califórnia 
e o Japanese Tea Garden.
SABORES. Frutos do mar e todos 
os tipos de peixe dominam a cena 
no distrito Fisherman’s Wharf, com 
inúmeras opções simples e rápidas 
ou restaurantes gourmet. Com o lema 
“Do cais para a mesa”, destaca-se o 
restaurante Scoma’s, um clássico 
desde 1965. A cidade também é 
conhecida pela qualidade de suas 
cafeterias, totalizando mais de 300 
locais.
COMPRAS. A principal área comercial 
da cidade é a Union Square, onde 
há várias lojas de luxo em casas 
vitorianas, e o principal shopping é 
o Westfield Centre, no centro, com 
165 lojas e restaurantes. A tradicional 
casa Gump’s, na rua Post, oferece 

valiosas antiguidades, joias e objetos 
de decoração. 
DIVERSÃO. No animado bairro de 
North Beach, de tradição italiana, 
a rua Broadway é o centro da vida 
noturna; no South of Market, também 
conhecido como “SoMa”, destaca-se 
o Mezzanine, balada com música ao 
vivo e última palavra em iluminação 
e som.
AGENDA. No dia 11 de fevereiro de 
2017, ocorrerá a celebração do ano 
novo chinês, cujo desfile tradicional 
é considerado um dos dez mais im-
portantes do mundo. A programação 
variada fez com que o evento se tor-
nasse a maior celebração de cultura 
asiática fora da Ásia.
INFORMAÇÕES. www.sanfrancisco.
travel

 PASSAGENS PARA SÃO FRAN-
CISCO
A Delta Air Lines opera no Aeropor-
to Internacional de São Francisco 
(SFO), a 21 quilômetros da cidade.
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 Diz a história que Las Vegas foi fundada em maio de 1905 após o leilão de 
terras que pertenciam ao Forte Baker, erguido pelos militares americanos em 
1864. Mas foi a partir de 1931 que a cidade começou a consolidar sua fama, 
graças à legalização do jogo e, consequentemente, à chegada de grandes 
capitais.
Mas havia mais do que cassinos e apostas. Nos palcos dos principais hotéis e 
sob o calor dos aplausos, alguns artistas mundialmente famosos começaram 
suas carreiras. Como Frank Sinatra, que estreou no Desert Inn em 1951, ou Elvis 
Presley, que fez seu primeiro show no International em 1969.
O magnata Howard Hughes se mudou para uma suíte no Desert Inn, uma das 
suas primeiras aquisições no setor, em 1966, no mesmo ano que foi inaugurado 
o Caesar’s Palace, primeiro cassino temático da cidade. E o sucesso de Elvis 
ajudou a difundir a imagem de Las Vegas durante os 837 shows que apresentou 
no Hilton, de 1969 a 1977.
O tempo passou e muita coisa mudou. Pouca coisa restou daquela “Sin City” 
(cidade do pecado). Agora Las Vegas é a “Capital mundial do entretenimento”, 
um destino que, por sua diversidade, atrai um público muito mais plural.

LAS VEGAS

 The Venetian, um dos complexos 
hoteleiros e de entretenimento da cidade

ÉPOCA. Com mais de 300 dias de sol 
por ano, Las Vegas é um destino para 
se visitar quando quiser.
ONDE FICAR. Os 1,6 mil quartos do 
SLS Las Vegas são pouca coisa se 
comparados aos gigantes hoteleiros 
com milhares de quartos que lotam 
a área central da cidade. Moderno 
e elegante, ele integra o Tribute 
Portfolio do grupo Starwood e se 
destaca por seus três premiados 
restaurantes. Também conta com 
um cassino, spa e duas piscinas 
(uma delas se torna uma balada 
ao pôr do sol).
CULTURA. No The Arts Factory fica es-
tampada a faceta hipster e criativa 
da cidade. Funciona em um depósito 
de 50 anos que foi reformado para 
promover o trabalho de fotógra-
fos, pintores e designers gráficos 
da área. Na primeira sexta-feira 
de cada mês, eles organizam um 
evento artístico com exposições, 
música e drinques. As exposições 
são sempre diferentes e recomen-
da-se a visita na quinta-feira, antes 
da “First Friday”.
NATUREZA. Uma das grandes ma-

ravilhas paisagísticas do mundo, 
o Grand Canyon tem uma de suas 
portas de entrada localizada muito 
perto de Las Vegas. Para conhecer 
estas antigas formações rochosas, 
nada melhor do que passeios de 
helicóptero, incluindo pouso nas 
margens do rio Colorado, onde é 
servido um piquenique no sopé 
dos penhascos.
SABORES. Entre os diversos res-
taurantes self-service, marca re-
gistrada da região, destaca-se o 
Restaurante Studio B do M Resort, 
que oferece mais de 200 pratos 
quentes e frios todos os dias. Em 
termos de cozinha gourmet, desta-
ca-se o restaurante Joël Robuchon 
no Hotel MGM Grand, comandado 
pelo chef com três estrelas Michelin.
COMPRAS. No centro da cidade, 
o Las Vegas Fashion Shop conta 
com 250 lojas gerais e oito lojas de 
departamento, enquanto os dois 
Premium Outlets (North e South) 
chamam a atenção por seus preços 
de liquidação em vendas diretas 
de fábrica.
DIVERSÃO. A Fremont Street, no an-

tigo centro urbano, é uma área para 
pedestres com um teto abobadado 
que, com mais de 14 milhões de lâm-
padas, à noite conta com um show 
incrível de luz e som. Tratando-se 
de baladas, a Marquee sempre está 
entre as melhores graças aos seus 
talentosos DJs, piscina e sete bares. 
Vale lembrar que o lendário Cirque 
du Soleil apresenta sete shows 
exclusivos na cidade.
AGENDA. Nos primeiros dias de Ja-
neiro de cada ano, a cidade recebe 
o CES (Consumer Electronic Show), 
o maior evento de tecnologia do 
mundo. Na última edição, o even-
to contou com 3,6 mil estandes 
que foram visitados por mais de 
176 mil pessoas. As jornadas são 
complementadas por um ciclo de 
conferências especializadas.
INFORMAÇÕES. www.lvcva.com

 PASSAGENS PARA LAS VEGAS
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional McCarran de 
Las Vegas (LAS), a apenas oito 
quilômetros da cidade.
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ÉPOCA. Seattle é uma cidade que pode 
ser visitada durante todo o ano. Seu 
clima é ameno, com temperaturas 
controladas pelo mar e protegida dos 
ventos e tempestades pelas monta-
nhas. Embora tenha a fama de “cidade 
chuvosa”, recebe apenas 970 milíme-
tros de precipitações por ano.
ONDE FICAR. O Seattle Marriott Water-
front, localizado na costa e com uma 
vista magnífica da baía de Elliott e das 
montanhas circundantes é uma boa 
pedida. Seu restaurante Hook & Plow 
serve pratos e cervejas regionais, e nas 
proximidades há o Westlake Center 
Mall e o famoso mercado Pike Place.
CULTURA. O Museum of Flight é uma 
verdadeira joia para os amantes da 
aviação. Ele guarda 175 aeronaves, 
incluindo o primeiro Boeing 747, o 
primeiro Air Force One (avião presi-
dencial), um Concorde e até mesmo 
um B-787 Dreamliner, fabricado em 
2009. Já o Chihuly Garden and Glass 
surpreende com as obras em vidro de 
Dale Chihuly, artista da cidade vizinha 
Tacoma, dispostos em galerias, uma 
casa de cristal e jardins exuberantes.

NATUREZA. A 47 quilômetros da cidade 
fica um dos pontos turísticos mais po-
pulares de Washington, a Snoqualmie 
Falls. Mais de 1,5 milhão de visitantes 
viajam todos os anos para apreciar o 
barulho da queda d’água de 82 me-
tros que conta com uma plataforma 
de observação a poucos passos do 
estacionamento e trilhas tranquilas 
que levam às margens do rio.
SABORES. Todo gastrônomo ou guloso 
que se preza deve passar pelo Pike 
Place Market, criado em 1907 para que 
os agricultores pudessem vender seus 
produtos diretamente para o público. 
Lá você encontra várias padarias, cafés 
e restaurantes. O Pike Place Chowder 
é um restaurante despretensioso que 
serve um excelente ensopado de me-
xilhões com bacon, creme e um molho 
secreto de ervas e especiarias.
COMPRAS. No International District 
você encontrará joias, obras de arte 
e presentes criativos, especialmente 
para as crianças. Na Jackson Street está 
a histórica loja de departamento Kobo, 
com elementos de cerâmica e uma 
biblioteca incrível. Para os amantes 

da pechincha, há o complexo Seattle 
Premium Outlets, com 125 lojas de 
fábrica de grandes marcas.
DIVERSÃO. Para viagens com crianças, 
o Seattle Aquarium permite que os pe-
quenos conheçam a fauna marinha da 
região. Destacamos sua cúpula debaixo 
d’água, com uma vista panorâmica da 
vida em Puget Sount. Ao pôr do sol, os 
shows do King Cat Theater seguem o 
caminho de duas grandes bandas que 
passaram por lá: Pearl Jam e Nirvana.
AGENDA. A Washigton State Fair, o 
maior evento do Estado, atrai mais 
de um milhão de visitantes todo mês 
de setembro. A feira dura 21 dias e a 
programação inclui shows, exposições, 
rodeios profissionais, alimentos, arte-
sanato e muito mais. Entre os dias 20 
e 23 de abril, haverá uma edição de 
primavera de quatro dias.
INFORMAÇÕES. visitseattle.org

 Sede do Condado de King, Seattle é a maior cidade do Estado de 
Washington e da região Pacífico-Noroeste dos EUA. Tem 668 mil habitantes e é 
considerada uma das cidades que mais cresce no país. 
Localizada sobre um istmo entre a baía Puget Sound e o lago Washington, 
a 155 quilômetros da fronteira canadense, é chamada de Emerald City em 
homenagem às suas frondosas árvores.
Limpa, ordenada e segura, a cidade é conhecida como o berço da música 
grunge, também chamada de “som de Seattle”, graças a várias bandas que 
impulsionaram o movimento no início dos anos 1990, como Nirvana, Pearl 
Jam, Soundgarden e Alice in Chains. Outra marca local são as cafeterias 
gourmet, que possuem como expoentes máximos a cadeia internacional 
Starbucks, fundada aqui em 1971, Seattle’s Best Coffee e Tully’s.
Verdadeiro centro de desenvolvimento tecnológico, no início dos anos 1980 a 
cidade viu nascer a Microsoft e, em seguida, em 1994, a Amazon, o colosso das 
lojas on-line.
Anualmente, Seattle recebe mais de 19 milhões de visitantes que geram um 
impacto econômico de cerca de US$ 9,2 bilhões. A cidade conta com 12.308 
quartos de hotel.

SEATTLE

 Space Needle, um dos marcos da cidade

 PASSAGENS PARA SEATTLE
A Delta Air Lines opera no Aeropor-
to Internacional de Seattle-Tacoma 
(SEA), a 16 quilômetros da cidade.
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 O ar fresco e os tons florais da paisagem energizam, as águas quentes e 
calmas refrescam e a deslumbrante beleza natural renova. Assim é o Havaí, 
um território composto por centenas de ilhas espalhadas ao longo de 2,4 mil 
quilômetros no Oceano Pacífico. Lar dos vulcões mais ativos do mundo e local 
onde tiveram início o surf moderno e a dança hula, é o Estado mais jovem dos 50 
que compõem a União Americana, tendo sido constituído em 21 de agosto de 1959.
O arquipélago tem cerca de um milhão de residentes permanentes e sua 
capital é Honolulu, na ilha de Oahu. É um Estado pequeno e pouco povoado, 
mas é o 13º mais povoado do país e quarto maior em termos de costa (1.210 
quilômetros).
A Delta opera voos até esse destino a partir de diferentes regiões do mundo, e 
minutos antes de pousar você já pode apreciar a riqueza natural da região. Do 
ar, o impacto é trazido pelos tons azuis do mar profundo em contraste com a 
vegetação densa. As ilhas de maior destaque em termos turísticos são Kauai, 
Oahu, Maui, Lanai, Molokai e Hawaii (esta última também conhecida como “Big 
Island”, para distinguir o nome dado ao Estado). As praias são abundantes e as 
paisagens deslumbram por sua beleza.

HAVAÍ

 Natureza e cultura unidas

ÉPOCA. Verão, entre abril e novembro. 
É a época mais quente e seca, com 
temperatura média entre 25°C e 30°C. 
O inverno, por sua vez, entre dezembro 
e março, é um pouco mais fresco, e os 
ventos fazem com que a estada seja 
agradável durante todo o ano.
ONDE FICAR. O premiado Helekulani 
Hotel, em Honolulu, conta com uma 
incrível vista da praia de Waikiki e de 
Diamond Head. Com estilo butique, 
seus quartos são grandes (45 a 65 me-
tros quadrados) e decorados em “sete 
tons de branco”. O spa oferece trata-
mentos de relaxamento inspirados 
em rituais terapêuticos polinésicos.
CULTURA. A Hula é a dança típica da 
região, acompanhada de cânticos. 
Para os locais, a Hula é uma expressão 
cultural que perpetua suas histórias e 
tradições. Os turistas podem desfrutar 
desta experiência em qualquer festa 
tradicional, nas cerimônias de abertu-
ra de qualquer competição esportiva 
ou até mesmo no hall de entrada de 
muitos hotéis.
NATUREZA. Na ilha de Hawaii ou Big 
Island, encontra-se o Parque Nacio-

nal dos Vulcões, que abrange 1.214 
quilômetros quadrados. Trata-se de 
um cenário moldado pela atividade 
vulcânica, cuja principal atração é o 
famoso vulcão Kilauea. Em Maui, a 
segunda maior ilha do arquipélago, é 
possível visitar a cratera de Haleakala, 
o vulcão mais ativo do mundo.
SABORES. Entre os pratos típicos, 
destacam-se as kalbi ribs, costelas 
de porco cozidas com molho de soja 
e gergelim; e o kalua pig, feito com 
pedaços de carne de porco envoltos 
em folhas de bananeira e coqueiro, 
geralmente cozidos em um forno sub-
terrâneo cheio de pedras vulcânicas.
COMPRAS. O Ala Moana, em Honolulu, 
é o maior centro comercial do Estado. 
Possui mais de 200 lojas e cerca de 80 
opções de locais para comer. Na mes-
ma cidade, o Aloha Stadium Swap Meet 
é um dos mercados ao ar livre mais 
populares do Estado, com centenas 
de barracas. Em Lanai, o Art Center 
exibe trabalhos de artesanato, desde 
pinturas até roupas e joias. 
DIVERSÃO. Felizmente, há poucos dias 
chuvosos nas ilhas, mas quando esses 

dias chegam, o KBXtreme, em Kailua-
-Kona, diverte toda a família com pistas 
de boliche, karaokê e uma enorme sala 
de jogos. Oahu é o epicentro da vida 
noturna nas ilhas, com centenas de 
lugares para dançar ou ouvir música 
ao vivo, desde Waikiki a Downtown, 
sem deixar Chinatown de lado.
AGENDA. Considerado o evento núme-
ro um de Oahu, o Festival de Honolulu 
realizará sua 23ª edição nos dias 10 a 12 
de março, exibindo diferentes facetas 
da cultura rica e vibrante do Havaí e 
da região Ásia-Pacífico. Danças típicas, 
exposições de artesanato e um desfile 
na avenida Kalakaua fazem parte da 
programação.
INFORMAÇÕES. www.gohawaii.com

 PASSAGENS PARA O HAVAÍ
A Delta Air Lines opera em quatro 
aeroportos no Havaí: Internacional 
de Honolulu (HNL), a cinco quilô-
metros da cidade; Internacional de 
Kona (KOA), a 9,6 quilômetros do 
centro; Kahului (OGG), a cinco qui-
lômetros de Kailua-Kona; e Lihue 
(LIH), a 3,2 quilômetros da cidade.
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 A maior cidade do Canadá (2,6 milhões de habitantes) e capital da 
província de Ontário deve sua crescente economia às finanças e indústrias de 
telecomunicações, biotecnologia, aeroespacial e de produções de cinema e 
televisão, entre outras. Não surpreende que a maioria das grandes empresas 
do país tenha sede aqui.
Localizada nas margens do Lago Ontário, as origens de Toronto remetem à 
fundação de Fort Rouillé, em 1750, por alguns comerciantes franceses. Depois, 
até o início dos anos 1940, foi uma cidade puramente anglo-saxônica, mas 
a Segunda Guerra Mundial fez com que a cidade abrisse suas portas para 
imigrantes de todo o mundo. Na verdade, hoje, mais de 50% dos habitantes são 
estrangeiros.
Enquanto Old Town remete às origens históricas de Toronto, no início do século 
19, a vanguarda tem o seu lugar no Distrito Distillery, uma área que oferece um 
espaço dinâmico com lojas de design e negócios independentes.
Ícone nacional e maravilha da engenharia, a Torre CN (1976) foi, com seus 
553 metros de altura, a estrutura mais alta do mundo até 2007, quando foi 
superada por uma torre em Dubai. No topo, há um restaurante giratório e os 
mais aventureiros podem optar pelo desafiador EdgeWalk, que propõe uma 
caminhada ao ar livre, com as “mãos livres”.

TORONTO

 Uma das vistas clássicas de Toronto

ÉPOCA. De maio a outubro é o período 
ideal para aproveitar a cidade, pois no 
resto do ano o clima é muito frio, com 
fortes nevascas.
ONDE FICAR. A Starwood investiu US$ 
120 milhões na reforma de uma das 
suas propriedades emblemáticas, o 
Sheraton Centre Toronto Hotel. O local 
conta com 1.372 quartos, equipados 
com televisores LG de 55 polegadas 
e camas confortáveis projetadas pela 
Simmons, dois restaurantes gourmet, 
uma academia, a maior piscina da 
cidade e instalações espaçosas para 
eventos sociais e corporativos.
CULTURA. A Galeria de Arte de Ontário 
(AGO) é conhecida por sua coleção de 
arte pictórica contemporânea, mas 
também há espaço para o clássico, 
destacando obras originais de Rubens. 
Enquanto isso, o Royal Ontario Museum 
(ROM) é mais tradicional, mas não 
menos atraente: dinossauros, biologia 
e civilizações antigas são apenas alguns 
de seus temas.
NATUREZA. Apenas a duas horas de 

trem de Toronto, a possibilidade de 
visitar as Cataratas do Niágara não 
pode ser desperdiçada. Sejam elas 
vistas do céu ou da terra, as cataratas 
sempre transmitem sua grandeza: 
nos helicópteros você terá uma vista 
completa, enquanto no barco Maiden 
of the Mist você tomará um banho de 
suas águas. 
SABORES. Os sanduíches de bacon do 
St. Lawrence Market, as frutas exóticas 
de Chinatown e os pratos gourmet do 
restaurante ALO atraem gastrônomos 
de todo o mundo. A cidade conta com 
diversos pubs, ideais para refeições 
descontraídas, onde reinam as asas 
de frango.
COMPRAS. Há todos os tipos de roupas 
em Queen Street; icewines (vinhos 
doces) nas Cataratas do Niágara; e ver-
dadeiras pechinchas em Vaughan Mills 
(32 quilômetros do centro da cidade). 
Falando sobre grandes centros comer-
ciais, o local ideal é o Eaton Centre, uma 
cidade em miniatura na Downtwon com 
250 lojas e restaurantes.

DIVERSÃO. A noite brilha no Enter-
tainment District, com teatros inter-
nacionais, cinemas, bares e baladas. 
Em Queen West estão os estúdios 
centrais do canal Much Music, onde os 
melhores músicos se apresentam ao 
vivo, gerando conglomerados humanos 
memoráveis em frente ao edifício.
AGENDA. O Doors Open Toronto é um 
evento anual na última semana de 
maio em que mais de 130 edifícios de 
interesse arquitetônico, histórico e 
cultural da cidade abrem suas portas, 
sendo que muitos deles possuem 
acesso limitado ao público durante 
o resto do ano. Lançado em 2000, é o 
maior evento do gênero no Canadá e 
um dos três maiores no mundo.
INFORMAÇÕES. www.seetorontonow.
com

 PASSAGENS PARA TORONTO
A Delta Air Lines opera no Ae-
roporto Internacional Toronto 
Pearson (YYZ), a 27 quilômetros 
do centro urbano.

DADOS

fo
to

: t
ou

ri
sm

 t
or

on
to

 
T

O
RO

N
T

O



    45

 Montreal é a quarta maior cidade francófona do mundo e a maior das 
Américas, onde se integram diferentes culturas como a francesa, escocesa, 
portuguesa, inglesa, italiana e judaica. Fundada em 1642, até a década 
de 1960 foi o principal centro financeiro e industrial do Canadá, sendo 
posteriormente substituída por Toronto.
Dona de um design urbano atraente e uma proposta cultural vibrante, 
Montreal se estende sobre uma ilha no sopé do Monte Royal e à beira do 
rio San Lorenzo, no sudoeste do país e 1,6 mil quilômetros do Atlântico. Sua 
população é considerada uma das mais educadas do mundo e possui o 
maior número de estudantes universitários da América do Norte.
O Canal Lachine, que atravessa o sudoeste da ilha de Montreal, é cercado 
por uma ciclovia que está entre as mais belas da cidade. Saindo do Vieux-
Port você pode fazer uma parada no mercado Atwater de St-Henri para 
comer um sorvete italiano e terminar o passeio no jardim de esculturas do 
Parque René-Lévesque, à beira do Lago Saint-Louis. 
Trazendo uma proposta cultural extensa e variada, a agenda de eventos 
urbanos é repleta de importantes festivais internacionais.

MONTREAL

 Diversas culturas se encontram em Montreal

ÉPOCA. A cidade pode ser aproveitada 
ao máximo no verão, já que oferece 
um clima quente com alguns dias 
úmidos. Embora os invernos sejam 
frios, a diversão fica por conta da neve. 
ONDE FICAR. Distinção e conforto 
se unem no Ritz-Carlton Montreal, 
em pleno Downtown e próximo ao 
Parque Mont-Royal e ao campus da 
universidade McGill. Com estilo de 
boutique, conta com um renomado 
restaurante gourmet de influência 
francesa comandado pelo prestigiado 
chef Daniel Boulud (Maison Boulud).
CULTURA. O Museu Pointe-à-Callière 
foi construído sobre o local histórico 
onde Montreal foi fundada. Entre 
suas paredes encontra-se a história 
arqueológica da metrópole e seus 
arredores, desde os primórdios da 
Nova França até hoje. Também se 
destacam quatro museus de ciências 
naturais: o Biodome, Insectarium, 
Jardim Botânico e Planetário; e três 
teatros: St-Denis, du Rideau Vert e 
du Nouveau Monde.
NATUREZA. Lá fora, as montanhas 

Laurentianas te convidam para fazer 
caminhadas, ciclismo e esqui no 
inverno. A estação de esqui de Mont 
Tremblant permanece aberta no verão 
e você pode subir até o topo por meio 
de um teleférico para desfrutar da vis-
ta fantástica. Na região metropolitana, 
o parque I’lle-de-la-Visitation é um 
oásis verde, com 2,5 quilômetros de 
ciclovia e nove quilômetros de trilhas 
para caminhadas. Você também pode 
andar de canoa, caiaque e, no inverno, 
esqui cross country.
SABORES. A gastronomia é um capítulo 
à parte nesta cidade, já que o local tem 
o maior percentual de restaurantes 
por habitantes da América do Norte. 
Bons exemplos de sua cozinha, que 
combinam tradições europeias com 
produtos locais, são o Les Deux Singes 
de Montarvie, Damas e Europea.
COMPRAS. Um clássico para estrangei-
ros e locais que querem encontrar as 
melhores marcas internacionais é o 
centro de compras de luxo Rockland. 
Ele foi inaugurado há 50 anos e, desde 
então, abriga as maiores marcas da 

moda, como Marie Saint Pierre, Mi-
chael Kors, Stuart Weitzman e Diesel.
DIVERSÃO. No centro da cidade, a 
Crescent Street é famosa por sua 
vida noturna ativa refletida em bares, 
lounges e baladas. Em frente ao rio, 
um bom lugar para desfrutar de uma 
noite de verão é o Terrace Bonsecours, 
uma balada com terraços que propor-
cionam uma bela vista da parte antiga 
de Montreal.
AGENDA. O evento mais destacado da 
cidade é o Festival Internacional de 
Jazz, cuja edição de 2017 ocorrerá entre 
22 de junho e 2 de julho. De acordo 
com o Guinness World Records, este é 
o maior festival do gênero no mundo, 
com cerca de 800 shows em 15 palcos 
cobertos e dez palcos ao ar livre.
INFORMAÇÕES. www.tourisme-mon-
treal.org

 PASSAGENS PARA MONTREAL
A Delta Air Lines opera no Aeropor-
to Internacional Montreal-Pierre 
Elliott Trudeau (YUL), a 24 quilô-
metros do centro da cidade.
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 Capital da província de mesmo nome, Quebec se destaca por ter como sua 
única língua oficial o francês, idioma que possui proteção legal, com inspetores 
que examinam e regulam sua utilização. Localizada nas margens do rio St. 
Lawrence no leste do Canadá, a cidade tem 516 mil habitantes e uma economia 
muito forte, caracterizada pela baixa taxa de desemprego e um ambiente de 
trabalho favorável.
Fundada por Samuel de Champlain em 1608, seu centro histórico 
amuralhado, conhecido como Vieux Quebec, foi declarado Patrimônio 
Mundial pela Unesco em 1985.
A cidade é dividida em dois setores, Alto e Baixo, que se comunicam por meio 
de uma rua íngreme (Côte de la Montagn), uma escada (Escalier Casse-Cou, “as 
escadas vertiginosas”) e um funicular. Na Cidade Baixa, destaca-se a igreja de 
Notre-Dame des Victoires, a mais antiga do Canadá.
Caminhar pela Praça Real, onde Quebec foi fundada, e pelo bairro Petit-
Champlain, o mais antigo da América do Norte, é uma verdadeira viagem 
ao passado. Edifícios de época e ruas de paralelepípedos dominam um 
cenário repleto de lojas, restaurantes e galerias de arte. Um lugar mágico, 
especialmente no Natal.

QUEBEC

 A cidade é dividida em parte alta e baixa

ÉPOCA. A melhor época é o verão, sem 
dúvidas, já que é a época mais quente 
do ano, quando as temperaturas ficam 
acima de 18°C. Os invernos costumam 
ser frios, com bastante vento e chuva. 
A cidade recebe cerca de 1,9 mil horas 
de sol por ano.
ONDE FICAR. O Fairmont Le Château 
Frontenac é, sem dúvidas, o mais em-
blemático da cidade. Um verdadeiro 
palácio de pedra que recentemente 
passou por um processo de reforma 
multimilionário e melhorias que vi-
sam posicioná-lo entre os melhores 
estabelecimentos do mundo. Seus 
serviços incluem três restaurantes e 
um health club e spa.
CULTURA. O Museo Nacional de Belas 
Artes de Quebec proporciona um pa-
norama completo da arte local, desde 
o século 18 até o presente, com cerca 
de 25 mil obras. O complexo é com-
posto por três pavilhões, incluindo 
uma prisão de 1867.
NATUREZA. A cachoeira Montmorency, 
com 83 metros de altura (32 a mais do 
que as Cataratas do Niágara), é um 
cenário que todos devem conhecer. 

Ela fica no Parque de Chute-Mont-
morency, a 15 quilômetros da cidade. 
Uma ponte sobre a queda d’água 
proporciona uma vista panorâmica 
sem igual.
SABORES. Aqueles que comeram 
no pequeno restaurante iX pour 
Bistro, que só aceita reservas, foram 
surpreendidos por seus deliciosos 
pratos e pelo serviço acolhedor. O 
prato típico da cidade é a poutine, 
uma mistura confusa de batatas fritas, 
molho e queijo coalho, cuja populari-
dade cresceu e cruzou limites urbanos 
nos últimos anos. A cidade também 
é famosa por seus bagels, menores e 
mais densos do que aqueles de Nova 
York, assados em forno a lenha.
COMPRAS. A Rue Saint-Paul, em Old 
Quebec, é conhecida pelas suas lojas 
de antiguidades; já a Rue du Tresor 
é uma espécie de galeria de arte ao 
ar livre, onde você pode encontrar 
pinturas de altíssima qualidade. As 
compras convencionais podem ser 
feitas no Les Galeries de la Capitale, 
o maior centro comercial no leste 
do Canadá.

DIVERSÃO. As “boites à chansons” de 
Old Quebec são bares típicos com 
música folclórica ao vivo; já o Pub 
Crawl conduz o visitante por três ba-
res e uma das baladas mais famosas 
da cidade. Para aproveitar a noite, 
nada melhor que o famoso Maurice 
Salon-Bar, que tem 100 anos de idade.
AGENDA. O Carnaval de Inverno atrai, 
há mais de 50 anos, milhares de visi-
tantes durante duas semanas (desde 
o final de janeiro até o início de fe-
vereiro) para desfrutar de atividades 
para todas as idades, especialmente 
os desfiles noturnos e um festival de 
cervejas artesanais. Em meados de 
julho, o Festival de Verão reúne mais 
de 1 mil artistas que durante 11 dias 
apresentam cerca de 300 shows em 
diferentes partes da cidade. 
INFORMAÇÕES. www.quebecregion.com

 PASSAGENS PARA QUEBEC
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional Jean Lesage 
(YQB), localizado a 15 quilômetros 
da cidade.
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ÉPOCA. Sem dúvida, durante a prima-
vera e o verão, quando as temperatu-
ras ficam acima de 30°C. Os invernos 
são frios, com neve e gelo dominando 
a paisagem. A temperatura média em 
janeiro é de 14,8°C negativos.
ONDE FICAR. Fairmont Chateau Laurier, 
um verdadeiro gigante de calcário 
com 429 quartos de luxo que capta o 
espírito da velha Ottawa é uma ótima 
opção. Fica ao lado dos edifícios do 
Parlamento e seu restaurante gourmet 
Wilfrid’s possui um menu com base 
em ingredientes locais e sustentáveis.
CULTURA. O prestigiado Guia Michelin 
cita como atração número um da 
cidade o Canada Aviation and Space 
Museum, inaugurado em 1988 e dedi-
cado à história da aviação desde suas 
origens até o presente, com ênfase 
especial na sua evolução no Canadá. 
Lá, você verá vários bombardeiros e 
aviões de combate das duas guerras 
mundiais e uma réplica do Silver Dast, 
aeronave que realizou o primeiro voo 
no país.
NATUREZA. Verdadeiro paraíso eco-
lógico entre Ottawa e Toronto, o Al-
gonquin Provincial Park, o mais antigo 
do país, possui florestas de coníferas, 

2.450 lagos e pântanos impenetráveis. 
Estima-se que o local é habitado por 
cerca de três mil alces, dois mil ursos 
negros e 30 mil castores. Possui trilhas 
espectaculares para caminhadas e 
1,6 mil quilômetros de rotas para 
caiaques que levam às partes mais 
remotas do parque. A rota 60 tem 
um comprimento de 60 quilômetros 
ao longo dele. 
SABORES. Em sintonia com a tendên-
cia global que prioriza os produtos 
orgânicos, no Courtyard Restaurant, 
do histórico ByWard Market, destaca-
-se um menu feito com ingredientes 
locais. Outro espaço com excelente 
reputação é o Play Food & Wine, cujo 
menu de pratos modernos e criativos 
pode ser combinado com os melhores 
vinhos.
COMPRAS. É difícil resistir à tentação 
de comprar xarope de bordo, um 
símbolo da região, e/ou o caribu uma 
mistura de álcool forte e vinho tinto. 
Para decoração, as raquetes de neve 
são uma febre. As 180 lojas do centro 
comercial Rideau incluem grandes 
marcas da moda, enquanto as lojas 
exclusivas da rua Sparks exibem rou-
pas e joias de renomados designers.

DIVERSÃO. Grande parte da cena ur-
bana gira em torno do ByWard Market, 
onde há um centro de entretenimento 
com muitos restaurantes, baladas e 
bares. Uma balada imperdível é a 
Bourbon Room. Os DJs agitam a pista 
com as top 40, country e dance. Outro 
local muito animado é a rua Elgin, com 
várias baladas e bares. 
AGENDA. Todo mês de maio, o Festival 
das Tulipas exibe milhares de flores 
em todos os cantos da cidade. Uma 
das áreas mais bonitas é o Commissio-
ners Park, que conta com mais de 300 
mil lindas flores. As origens dessa ce-
lebração retratam um agradecimento 
da Holanda ao Canadá, marcado pela 
entrega de tulipas, após o Canadá ter 
dado abrigo para a princesa Juliana 
durante a Segunda Guerra Mundial.
INFORMAÇÕES. www.ottawatourism.ca

 Localizada no extremo sudeste da província de Ontário, Ottawa é a quarta 
maior cidade do Canadá em termos de população (950 mil habitantes). 
Construída sobre a margem sul do rio de mesmo nome, em 31 de dezembro de 
1857 foi designada capital do país pela Rainha Vitória, do Reino Unido.
Como a cidade começou a crescer de forma desorganizada, um plano 
implementado em 1951 eliminou quilômetros de ferrovias em áreas urbanas, 
mudou a estação de trem para uma área remota, favoreceu a construção de 
vários parques e estabeleceu que edifícios governamentais não poderiam 
se concentrar em um único local. Em 1958, o governo da cidade criou um 
“cinturão verde” para impedir a expansão urbana desenfreada e, ao mesmo 
tempo, proporcionou aos cidadãos fazendas, parques e espaços ao ar livre. 
O Greenbelt, chamado de “o colar de esmeraldas de capital”, forma um 
cinturão semicircular de 45 quilômetros contínuos de extensão.
Um passeio imperdível é navegar pelo Canal Rideau, que liga o rio Ottawa ao 
Lago Ontário. Inaugurado em 1832, é considerado Patrimônio Mundial pela 
Unesco e é o mais antigo canal em funcionamento da América do Norte. 

OTTAWA

 Cruzeiro pelo Canal Rideau

 PASSAGENS PARA OTTAWA
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional Macdonald-
Cartier (YOW), localizado a dez 
quilômetros do centro urbano.
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 Localizada entre o estreito da Geórgia e as montanhas costeiras, a maior 
cidade do oeste canadense deve seu nome ao explorador inglês George 
Vancouver. Reconhecida por sua diversidade cultural e alta qualidade de vida, 
é o centro financeiro, comercial e industrial da província de British Columbia. 
Em 1986 foi sede da Exposição Universal, evento que atraiu mais de 22 milhões 
de visitantes. Depois, em 2010, recebeu, juntamente com Whistler, os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de Inverno.
Vancouver também é um centro importante para a indústria cinematográfica, 
principalmente a estrangeira, por suas paisagens naturais, mão de obra 
qualificada e instalações de produção.
Por sua privilegiada localização sobre a costa do pacífico, a cidade atrai 
muitos imigrantes, especialmente os asiáticos. Por isso, sua população (612 mil 
habitantes na cidade e mais de dois milhões somando a área metropolitana) é 
caracterizada pela diversidade étnica. Todos valorizam a alta qualidade de vida 
que se respira, muitas vezes nomeada como a melhor do mundo.
A área de Gastown é o local de nascimento oficial de Vancouver. Inicialmente, 
tratava-se de uma colônia que floresceu ao redor de uma taberna fundada em 
1867 por um marinheiro e escavador de ouro chamado “Gassy Jack” Deighton.

VANCOUVER

 Água, montanhas e todo o charme urbano de Vancouver

ÉPOCA. Embora seja uma das cidades 
mais quentes do Canadá, convém 
aproveitar os meses de primavera e 
verão para curtir o destino em todo 
seu esplendor.
ONDE FICAR. O Fairmont Waterfront 
é um hotel de luxo que se destaca 
pelo conforto, serviços e uma fa-
bulosa vista para o oceano e para 
as montanhas. Conta com piscina 
climatizada, academia e o renomado 
restaurante ARC, que serve pratos 
típicos elaborados com ingredientes 
sustentáveis e um abundante brunch 
aos finais de semana.
CULTURA. A ilha de Granville ostenta 
diversas companhias de teatro que 
oferecem apresentações inovadoras 
em teatros como Waterfront Theatre 
e Tha Arts Club Theatre Company, 
enquanto o Museu de Antropologia 
da Universidade de British Columbia 
se destaca pela sua coleção de arte 
aborígene BC First Nation, conside-
rada uma das mais finas do mundo.
NATUREZA. O verde é o protagonista 
do Stanley Park, cujo trajeto cênico 

Seawall te convida para caminhar, an-
dar de bicicleta ou patinar, enquanto 
o bondinho da montanha Grouse, 
com sua elevação de 1,1 mil metros, 
proporciona uma vista ampla da ci-
dade, dos picos vizinhos, do Oceano 
Pacífico e de todas suas baías e ilhas. 
SABORES. Cozinha “West Coast” de 
alta qualidade e vistas panorâmicas 
são a proposta do recém reformado 
Five Sails, um dos melhores restau-
rantes da região. Com inclinação aos 
produtos orgânicos, seus respon-
sáveis compram os alimentos dos 
produtores locais e oferecem uma 
ótima carta de vinhos, com destaque 
para os da região.
COMPRAS. Na Robson Street e suas 
adjacências fica um dos mais conhe-
cidos centros de compras da cidade, 
com roupas de altíssima qualidade e 
livrarias, lojas de eletrônicos, o Pacific 
Centre Mall e Alberni Street, a autóc-
tone de Rodeo Drive. O Metropolis at 
Metrotown, a 15 minutos do centro, 
com suas 400 lojas, é o maior centro 
comercial de British Columbia.

DIVERSÃO. A música de rua é um 
aspecto característico de Granville 
Island, onde os cantores e bandas 
surgem do nada e dominam as ruas 
com suas canções. A música encontra 
sua maior expressão nas celebrações 
oficiais: o Vancouver International 
Jazz Festival, no verão, e o Winter-
ruption, festival dedicado ao rock, 
celebrado no inverno.
AGENDA. Ao final de janeiro e início 
de fevereiro, o ano novo chinês é 
celebrado em Chinatown. Mais de 50 
mil espectadores e três mil artistas 
se reúnem para dar vida ao enorme 
festival que inclui os tradicionais 
dragões que dançam. 
INFORMAÇÕES. www.tourismvan-
couver.com

 PASSAGENS PARA VANCOUVER
A Delta Air Lines opera no Aero-
porto Internacional de Vancouver 
(YVR), situado a 12 quilômetros 
da cidade.
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