
 

 
 

Sugestão: 4 dias 
 

 

Comece com uma visita a algumas das atrações mais famosas de Chicago, como a escultura 

Cloud Gate (também conhecida como The Bean) no Millennium Park, a varanda de vidro Sky 

Ledge, que fica no 103º andar do Willis Tower, e a nova roda gigante Centennial no Navy Pier. 

Há diversos museus interativos e educativos no Field Museum of Natural History e no Shedd 

Aquarium to the Art Institute of Chicago. Divirta-se ao som do evento anual Chicago Blues 

Festival ou em clubes como o Buddy Guy’s Legends. Saboreie a típica pizza “deep-dish” no 

Gino’s East ou no Lou Malnati’s ou um cachorro-quente típico de Chicago em locais espalhados 

por toda a cidade. Mergulhe nos sabores das badaladas cervejarias artesanais de Chicago 

fazendo um tour e provando as bebidas de uma das cervejarias de bairro, como a Half Acre.  

 

 

Sugestão: 3 dias 
 

De Chicago, viaje pela histórica Rota 66 para conhecer um verdadeiro pedaço de Americana. A 

famosa estrada, que “vai de Chicago a Los Angeles”, abrange um trecho de 482 km de Illinois e 

é recheada de cafés acolhedores, lojas peculiares e uma arquitetura à beira-mar e obras de arte 

sem igual. Tire uma foto na frente do imponente Railsplitter Covered Wagon, em Lincoln, ou do 

enorme elefante rosa perto do Pink Elephant Antique Mall, em Livingston. Conheça as 

recordações da Rota 66 em Pontiac no Route 66 Association of Illinois Hall of Fame and 

Museum. De lá, dirija aproximadamente duas horas ao sul para conhecer os detalhes da vida de 

Abraham Lincoln em Springfield no Abraham Lincoln Presidential Library Museum, no Old State 

Capitol e na Lincoln Home. Recarregue as energias na Doc’s Soda Fountain em Girard, na Rota 

66 (apenas 30 minutos de Springfield), para saborear uma banana split gigante. 



Sugestão: 2 dias 
 

O Indianapolis Motor Speedway, onde ocorre a prova das 500 Milhas de Indianápolis, é 

conhecido como “o capitólio de corridas do mundo”. A pista é também o lar do Indianapolis Motor 

Speedway Museum, recheado de recordações e automóveis de muitas edições das provas de 

automobilismo. O Speedway oferece uma variedade de passeios, bem como voltas em torno da 

pista oval em um ônibus Speedway. Depois, desacelere com uma viagem para South Bend (três 

horas ao norte) para visitar o majestoso campus da University of Notre Dame. A universidade 

católica, fundada em 1842, é notável por sua arquitetura gótica e pela cúpula dourada com a 

estátua de Maria acima do edifício principal.  

 

 

Sugestão: 3 dias 
 

Conheça os pontos turísticos das três maiores cidades de Ohio. Comece pelo norte do estado, 

em Cleveland, e vá para o Rock and Roll Hall of Fame and Museum para ver recordações dos 

primórdios do rock, bem como artefatos mais recentes (como a guitarra de cinco braços de Rick 

Nielsen, da banda Cheap Trick). Em Columbus, a capital do estado no centro de Ohio, não deixe 

de visitar o Columbus Museum of Art, recém-reformado, ou uma das muitas cervejarias da 

cidade, como a North High Brewing, a Seventh Son Brewing Co. e a Wolf's Ridge Brewing. Siga 

de carro para o sudoeste até Cincinnati e reserve um espaço para saborear uma tigela de chili 

Cincinnati temperado com canela e cobertura de queijo depois de fazer um passeio pelo 

Cincinnati Zoo.  

 

 

Sugestão: 4 dias 
 

Comece na urbana Detroit, o berço da obsessão dos EUA pelos automóveis. O Henry Ford 

Museum traça a evolução do automóvel, com diversas exposições interativas. Faça o Ford 

Rouge Factory Tour, na vizinha Dearborn, para ver uma linha de montagem de automóvel em 

ação. Em Detroit, visite o Motown Museum para conhecer a história desse gênero musical 

tipicamente americano. O museu está localizado na Hitsville U.S.A., sede original da Motown 

quando a gravadora foi fundada em 1959. Faça uma pausa da vida urbana com uma viagem às 

maravilhas naturais de Michigan. Caminhe pelas praias e falésias imponentes do Sleeping Bear 

Dunes National Lakeshore, em Empire. Aproximadamente cinco horas ao norte, em Munising, 

você pode fazer um passeio de barco para ver os penhascos elevados de arenito do Pictured 

Rocks National Lakeshore. 



 

 

 
 
 


