
 
Itinerário sugerido:  
Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware 
 
A Filadélfia, no estado da Pensilvânia, é o local onde os EUA surgiu. A 
cidade está repleta de arte, cultura, história e opções de 
entretenimento. A poucos quilômetros, Nova Jersey e Delaware 
oferecem as mais diferentes atrações, como cassinos animados, praias 
tranquilas e pontos turísticos históricos.   
 
 
Filadélfia, Pensilvânia 
Sugestão: 3 dias 
 

 

A Filadélfia é uma cidade de grandes ícones, como a famosa estátua LOVE, a famosa 

escadaria do filme Rocky: Um Lutador e os típicos sanduíches de carne com queijo. 

Visite o Independence Hall National Historical Park (Parque Histórico Nacional do 

Salão da Independência), onde se encontram o Liberty Bell (Sino da Liberdade) e o 

Independence Hall (Salão da Independência), lugar da assinatura da Constituição e da 

Declaração da Independência dos EUA. As ruas históricas pavimentadas com 

paralelepípedos do distrito Old City estão repletas de lojas, galerias de arte, 

restaurantes e pubs. Visite a Barnes Foundation (Fundação Barnes) para conhecer 

obras clássicas de Renoir, Cézanne e Picasso ou visite o Philadelphia Museum of Art 

(Museu de Arte da Filadélfia), cujo acervo conta com mais de 240 mil itens. Relaxe e 

aprecie a vista durante um jantar ao ar livre na Rittenhouse Square (Praça 

Rittenhouse). Para fazer compras, há mais de 400 opções de lojas e restaurantes no 

shopping center King of Prussia Mall.  

 
Asbury Park, Nova Jersey 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 

 

A pitoresca cidade litorânea de Asbury Park fica a menos de duas horas da Filadélfia. 

O calçadão leva à praia, mas também a restaurantes, lojas e outras atrações. Conheça 

atrações como o Silverball Pinball Museum (Museu Silverball de Pinball), a pista de 

skate Fourth Union e o Madam Marie's, onde uma vidente disse a Bruce Springsteen 

que ele seria famoso. A música da região é lendária. A The Stone Pony lançou a 

carreira de Bruce Springsteen e Bon Jovi. Já a Wonder Bar recebe apresentações de 

música ao vivo e outras atrações noturnas. 



 
Atlantic City, Nova Jersey 
Sugestão: 2 dias 
 

 

Na agitada Atlantic City, os visitantes podem escolher entre uma série de cassinos 

instalados em resorts e que oferecem uma série de comodidades, como casa de jogos 

sempre aberta, spas de luxo, lojas, restaurantes e entretenimento. O calçadão da 

cidade está repleto de lojas e restaurantes informais, e a praia é ideal para surfar, 

pescar e tomar banho de sol. Aproveite os descontos generosos e a isenção de 

impostos no Tanger Outlets, que conta com lojas de marcas famosas, como Coach, 

Nike, H&M e Under Armour.  

 

Cape May, Nova Jersey 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 

 

Cape May é um lugar tranquilo e descontraído. A cidade foi considerada National 

Historic Landmark (Ponto Turístico Histórico Nacional) em 1976, e as casas coloridas 

de estilo vitoriano deixam claro por que essa é a mais antiga cidade-resort litorânea 

do país. Adquira sua entrada para ter acesso à praia e aproveitar uma série de 

atividades, como surfe, passeios de caiaque, parasailing e passeios de barco ao pôr do 

sol. Conheça também o Cape May Lighthouse (Farol de Cape May), uma construção 

de 1859 instalada em uma região por onde passam muitas aves migratórias. 

 

Wilmington, Delaware 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 

 

Fundada por imigrantes suecos em 1638, a cidade de Wilmington é o centro histórico 

e cultural de Delaware. Os turistas podem embarcar no Kalmar Nyckel, uma recriação 

do navio original dos imigrantes, instalado na região conhecida como Riverfront 

Wilmington. O local também conta com muitas opções de lojas, restaurantes e 

entretenimento. A opulenta propriedade Nemours Mansion and Gardens (Jardins e 

Mansão Nemours) de Alfred I. du Pont é um ótimo lugar para tirar fotos. Poucos 

quilômetros ao sul, a cidade de New Castle atrai os amantes de história com cerca de 

500 construções que datam de 1682. 

 

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


