
 
 
Itinerário sugerido:  
Michigan, Indiana, Missouri, Kentucky e Ohio 
 
Com opções que vão desde atrações mais tranquilas até atrações em 
alta velocidade, essa região do Centro-Oeste agrada a todos. 
Aproveite para acelerar em pistas de corridas, provar o bourbon, 
conhecer melhor a região e aprender um pouco de sua história. 
 
 
 
Detroit, Michigan 
Sugestão: 2 dias 
 

 

A revitalização do centro da cidade atraiu restaurantes, lojas e centros culturais para a 

Cidade dos Motores. O imperdível Henry Ford Museum of American Innovation (Museu 

Henry Ford de Inovação Americana) expõe carros, aviões, invenções incomuns e itens 

raros, como a limusine do ex-presidente John F. Kennedy e o ônibus no qual Rosa 

Parks recusou-se a ceder seu lugar a um passageiro branco na época da segregação 

americana. Visite o Motown Museum (Museu Motown) para conhecer o lugar onde 

ícones como Stevie Wonder, The Supremes e Marvin Gaye gravaram grandes 

sucessos. Conheça as obras de grandes mestres no Detroit Institute of Arts (Instituto 

de Artes de Detroit), local famoso pelos afrescos de Diego Rivera. Visite também o 

aquário, o zoológico, o museu, a praia e outras atrações do Belle Isle Park (Parque 

Belle Isle), que oferece entrada gratuita à maioria das atrações. Há também diversas 

opções para curtir a vida noturna na cidade, como três cassinos e o famoso clube de 

jazz ao vivo no Cliff Bell. 

 

 

Indianápolis, Indiana 
Sugestão: 2 dias 
 

 

Na cidade que promove o evento esportivo Indy 500 (500 Milhas de Indianápolis), 

tudo lembra as corridas automotivas. O Indianapolis Motor Speedway Museum (Museu 

do Automobilismo de Indianápolis) conta com uma coleção impressionante de carros 

de corrida de todos os tipos e itens relacionados. Quem gosta de adrenalina pode  

 



 

dirigir (ou apenas embarcar) um dos carros da IndyCar na Indy Racing Experience. 

Deixando as pistas para trás, você pode fazer um passeio de bicicleta pela Indianapolis 

Cultural Trail (Trilha Cultural de Indianápolis), um trajeto pavimentado com 

13 quilômetros de extensão, que liga os bairros e centros culturais da cidade. Siga até 

o White River State Park (Parque Estadual do rio White), um lugar repleto de 

recreação ao ar livre e que conta com um zoológico, um campo de beisebol e dois 

museus, além de receber muitas apresentações de música ao vivo. 
 
 
St. Louis, Missouri 
Sugestão: 2 dias 
 

 

O Gateway Arch, com imponentes 192 metros sobre o centro de St. Louis, garante a 

fama da cidade. Embarque no bondinho que leva ao topo da estrutura para apreciar 

vistas impressionantes da cidade pelas janelas do observatório. O fantástico City 

Museum (Museu da Cidade) é uma atração interativa criada apenas com materiais 

reciclados encontrados pelo município. Faça uma excursão pela maior e mais antiga 

cervejaria Anheuser-Busch e não deixe de provar o "frozen custard" (um creme 

parecido com sorvete) no Ted Drewes, uma verdadeira instituição quando o assunto 

são sobremesas em St. Louis.  

 

 

Louisville, Kentucky 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 

 

Louisville é sinônimo de Churchill Downs, hipódromo que recebe a famosa corrida de 

cavalos puro-sangue, a Kentucky Derby, em maio. Faça uma visita guiada pelo 

hipódromo e confira as exposições no Kentucky Derby Museum (Museu Kentucky 

Derby). Louisville produz bourbon desde 1780. Hoje, a cidade é responsável pela 

produção de 1/3 do bourbon destilado no mundo. Embarque na Urban Bourbon Trail 

(Trilha Urbana do Bourbon) para provar a bebida em alguns dos melhores lugares da 

cidade. Para admirar belas vistas de Louisville e do rio Ohio, faça a sua reserva em um 

passeio no Belle of Louisville, um barco a vapor de 1914. 

 

 

 



 
Cincinnati, Ohio 
Sugestão: 1 dia 
 

 

Cincinnati é uma cidade animada, conhecida por seus times de diferentes esportes, 

pela gastronomia peculiar e pela herança alemã. No centro da cidade encontra-se a 

Fountain Square, uma praça ao ar livre onde há muitos eventos e muita recreação. Os 

visitantes podem aproveitar para conhecer os restaurantes e pubs da região. Quando 

o tempo está agradável, o histórico Findlay Market (Mercado Findlay) é o lugar ideal 

para provar especialidades locais e escolher lembranças únicas. Questões como 

escravidão e relações raciais nos EUA são exploradas com detalhes no National 

Underground Railroad Freedom Center (Centro Nacional de Liberdade Underground 

Railroad). 

 
 
Cleveland, Ohio 
Sugestão: 1 dia 
 
Todas as visitas a Cleveland precisam passar pela Rock & Roll Hall of Fame (Galeria da 

Fama do Rock & Roll), localizada no centro da cidade. As exposições e os itens 

relacionados ao rock 'n' roll são apresentados na famosa pirâmide de vidro do museu, 

uma verdadeira maravilha arquitetônica. Famílias inteiras e pessoas de todas as idades 

visitam o lago Erie para curtir as montanhas-russas do Cedar Point Amusement Park 

(Parque de Diversões Cedar Point), o parque aquático e a praia, onde é possível 

praticar esportes aquáticos além de tomar banho de sol. Quem gosta da vida noturna 

e de cassinos pode visitar o JACK Cleveland Casino ou o Hard Rock no distrito de 

Northfield Park. 

 

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


