Itinerário sugerido:
Baltimore, Washington, D.C., e Virgínia
Comece a visita por Baltimore, uma clássica cidade do Médio
Atlântico, com um porto agitado, muita história naval e bairros cheios
de personalidade. Na sequência, explore Washington, D.C. e os
monumentos históricos e uma cidade da era colonial na Virgínia.
Aproveite também para conhecer a bela região vinícola do estado e
explorar duas ilhas conhecidas por sua beleza intocada.

Baltimore, Maryland
Sugestão: de 2 a 3 dias
Inner Harbor, o principal bairro da cidade, é um centro repleto de atrações para toda a
família. Visite o National Aquarium (Aquário Nacional), às margens do canal, para
explorar uma floresta tropical e encarar um tanque de tubarões. Siga passeando pelo
porto até chegar ao Pier 1 e avistar o USS Constellation, o último navio de guerra
destinado apenas à navegação construído pela Marinha dos Estados Unidos. Explore
os quatro conveses da embarcação antes de visitar mais navios históricos. A poucos
minutos de distância, conheça Oriole Park at Camden Yards, campo que é a casa do
time profissional de beisebol Baltimore Orioles. Por fim, faça uma excursão pelo Fort
McHenry National Monument (Monumento Nacional Forte McHenry), local da famosa
batalha que inspirou Francis Scott Key a escrever o que viria a ser o hino nacional dos
EUA, "Star-Spangled Banner" (A Bandeira Estrelada).

Washington, D.C., e Alexandria, Virgínia
Sugestão: 3 dias
Há diversas atrações em Washington, D.C., mas uma visita ao National Mall
proporciona diversas opções. Incluindo o Washington Monument (Monumento a
Washington), o Lincoln Memorial (Memorial a Lincoln), o U.S. Capitol (Capitólio dos
EUA) e muito mais, esse parque nacional é um destino imperdível. Duas atrações nas
proximidades, o Bureau of Engraving and Printing (Departamento de Gravura e
Impressão) e o Smithsonian National Museum of American History (Museu Nacional

Smithsonian de História Natural), proporcionam um olhar fascinante sobre a história
do papel-moeda e o nascimento dos EUA. Siga para o norte para conhecer a
Georgetown University (Universidade de Georgetown), um destino cercado por lojas e
cafés agitados, onde você pode aproveitar para almoçar e observar o movimento.
Embarque em um táxi aquático que levará você de Georgetown ao encantador distrito
histórico de Old Town Alexandria.

Região vinícola da Virgínia
Sugestão: 2 dias
Com mais de 200 vinícolas espalhadas por cinco regiões distintas, o estado da Virgínia
produz vinhos brancos, tintos e rosé há séculos. A região mais conhecida é o
Shenandoah Valley (vale do Shenandoah), no sudoeste de Alexandria. Passe por
fazendas e pequenas cidades tranquilas no caminho para Shenandoah, onde a trilha
do vinho conta com imensos vinhedos às margens do rio e pequenas vinícolas à
sombra da Blue Ridge Mountains (cordilheira de Blue Ridge). Participe de jantares
promovidos pelos fabricantes de vinhos, explore locais históricos ou faça um passeio
de balão de ar quente para sobrevoar a região. A Monticello Wine Trail (Trilha do
Vinho de Monticello) parte de Charlottesville, passando por
30 vinícolas, e segue o método de produção de vinhos defendido pelo ex-presidente
Thomas Jefferson.

Shenandoah National Park e Charlottesville, Virgínia
Sugestão: de 2 a 3 dias
Aprecie um pouco mais da paisagem bucólica da Virgínia na Skyline Drive, uma
estrada com belas vistas e 170 quilômetros de extensão, que atravessa o Shenandoah
National Park (Parque Nacional de Shenandoah) e mostra um pouco da vida selvagem,
além de servir de porta de entrada para a Appalachian Trail (Trilha dos Apalaches).
Em Charlottesville, visite Monticello, cidade onde Thomas Jefferson morou, e
aproveite para passar horas admirando a beleza dos jardins e das propriedades. Para
jantar e curtir a vida noturna, visite o Charlottesville Historic Downtown Mall, um

animado complexo de compras, gastronomia e entretenimento. Reserve parte da sua
viagem para fazer uma excursão histórica fascinante pela University of Virginia
(Universidade da Virgínia). A instituição foi fundada em 1819 por Thomas Jefferson e a
conhecida vila acadêmica da instituição foi projetada pelo próprio ex-presidente.

Chincoteague Island, Virgínia, e Assateague Island,
Maryland
Sugestão: 2 dias
Siga para a Costa Leste e a Chincoteague Island para descansar. Há diversas atrações
na região, como belas vistas do pôr do sol em praias desertas, pôneis selvagens à
beira-mar e muitas oportunidades para observar os pássaros, mas tudo em um ritmo
mais tranquilo. Aproveite para nadar, cavalgar, fazer passeios de bicicleta ou apenas
relaxar na areia. A Assateague Island, apenas 24 quilômetros ao norte, também é uma
ilha barreira tranquila, onde é possível fazer passeios de caiaque em meio a uma
paisagem impressionante, visitar praias repletas de conchas, hospedar-se em
pousadas românticas e admirar pôneis selvagens. Nas duas ilhas há comunidades
tranquilas e amigáveis que estão acostumadas a passatempos como procurar
conchas, pescar à beira-mar e fazer caminhadas pela praia.

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

