
 
 
Itinerário sugerido:  
Illinois, Michigan e Wisconsin 
 
Cercado pelos Grandes Lagos, o Centro-Oeste atrai visitantes com 
uma série de aventuras na cidade e ao ar livre. Conheça a famosa 
cidade de Chicago, curta a natureza em Michigan e encontre cursos de 
água fascinantes em Wisconsin.   
 
 
 
Chicago, Illinois 
Sugestão: de 4 a 5 dias 
 

 

A capital cultural do Centro-Oeste é um destino surpreendente para toda a família. Os 

eventos e as mostras de arte de nível internacional do Millennium Park (Parque 

Millennium) são atrações imperdíveis. O Navy Pier (Cais Naval) oferece atrações de 

parque de diversão, lojas e restaurantes. O Field Museum of Natural History (Museu 

Field de História Natural) e o Shedd Aquarium (Aquário de Shedd) são alguns dos 

maiores museus especializados em suas áreas do mundo. Quem gosta de arte pode 

conhecer um acervo com mais de 300 mil itens no Art Institute of Chicago (Instituto 

de Arte de Chicago). Os visitantes podem fazer um passeio de barco pelo rio Chicago 

ou admirar a vista panorâmica na atração Chicago 360, localizada no 94º andar do 

edifício John Hancock. Os mais corajosos podem conhecer o TILT, um observatório 

todo em vidro que se projeta a um ângulo de 30° sobre a Michigan Avenue.  

 

 

 

Mackinac Island, Michigan 
Sugestão: 2 dias 
 

 

Entre a península superior e a península inferior de Michigan, a Mackinac Island é um 

National Historic Landmark (Ponto Turístico Histórico Nacional) e boa parte de sua 

área é compõe um parque estadual protegido. O horário de funcionamento da balsa 

que liga a ilha ao continente varia conforme a época do ano e o serviço é limitado no 

inverno, entre os meses de dezembro e março. Planeje sua viagem para conhecer esse 

destino que faz qualquer visitante voltar no tempo. A arquitetura vitoriana, a ausência  



 

de redes hoteleiras e a proibição de carros na ilha remontam a uma época mais 

simples. Você pode caminhar, andar de bicicleta ou contratar uma charrete para 

locomover-se pela região.  

 

 
Pictured Rocks National Lakeshore, Michigan 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 

 

Apesar de ser menos conhecido que outros parques nacionais, Pictured Rocks é uma 

das maiores riquezas naturais do país. O nome do local remete às camadas de 

minerais coloridos depositadas nas falésias de arenito. A melhor forma de conhecer 

essas obras de arte da natureza são passeios de barco ou caiaque, além das excursões 

disponíveis. No inverno, o lago congela, criando formações impressionantes nas 

falésias. Organize sua viagem para visitar cachoeiras, acampamentos, trilhas e o 

histórico Au Sable Light Station (Farol Au Sable Light).  

 

 

 
Apostle Islands, Wisconsin 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 

 

A acolhedora cidade de Bayfield é um ótimo ponto de partida para conhecer o 

arquipélago Apostle Islands, um dos segredos mais bem-guardados do Centro-Oeste. 

A Apostle Islands National Lakeshore (Costa Nacional das ilhas Apostle) no lago 

Superior é um paraíso para quem gosta da vida ao ar livre. Participe de uma excursão 

guiada de barco ou caiaque para ver formações rochosas, animais selvagens, faróis e 

cavernas marinhas ou acampe e faça caminhadas em uma das ilhas. Nos invernos mais 

rigorosos, o lago congela, e os visitantes podem fazer passeios de trenó ou dirigir 

sobre a superfície congelada. O clima frio pode, inclusive, formar penhascos e 

cavernas de gelo. Nos meses mais quentes, a balsa leva os visitantes até a pequena 

cidade de La Pointe na Madeline Island. 

 

 

 

 



 
 
Madison, Wisconsin 
Sugestão: 2 dias 
 

 

A capital do Wisconsin é uma cidade agitada e repleta de atrações ao ar livre. 

Aproveite para caminhar, fazer passeios de bicicleta, caminhar na neve ou esquiar 

pelas trilhas cênicas do University of Wisconsin-Madison Arboretum (Arboreto da 

Universidade de Wisconsin-Madison). Visite Taliesin, propriedade onde o famoso 

arquiteto Frank Lloyd Wright viveu por aproximadamente meio século. Faça uma 

excursão para conhecer um pouco da florescente cena cervejeira de Madison, seguida 

por uma refeição deliciosa às margens do lago Mendota ou do lago Monona. Encerre 

sua viagem alugando equipamento de stand-up paddle, pedalinho ou caiaque ou 

aproveite para relaxar em uma excursão guiada de barco. 

 

 
Para buscar mais inspiração e ideias para viagens pelos EUA, acesse  
VisitTheUSA.com e thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 


