
 

Sugestão: 3 a 4 dias 

Comece calçando seus tênis de caminhada para explorar a impressionante Chain of Lakes de 

Mineápolis, que inclui trilhas pitorescas ao redor do Lago Calhoun, Lago Harriet, entre outros. 

Reidrate-se com uma cerveja em uma das diversas cervejarias da cidade, como a Fulton 

Brewery (uma das cervejarias artesanais mais antigas da região). Saboreie um jantar em um 

restaurante no centro de Mineápolis antes de assistir a uma peça no premiado Guthrie Theatre. 

No dia seguinte, caminhe pelo Minneapolis Sculpture Garden (não deixe de ver a icônica 

escultura Spoonbridge and Cherry) e visite o Walker Art Center. Torça pelo time da casa em um 

jogo de beisebol dos Minnesota Twins no estádio Target Field. Reserve um dia inteiro para visitar 

o Mall of America, o maior shopping center do país, repleto de lojas, restaurantes e locais de 

entretenimento – incluindo um aquário e um parque de diversões interno. Atravesse o Rio 

Mississippi até a “cidade gêmea” de Mineápolis, St. Paul, para ver o edifício do capitólio de 

Minnesota adornado com cavalos de ouro ou caminhe pela Summit Avenue para ver as mansões 

históricas da cidade. Enquanto estiver lá, reserve um tempo para conhecer o Science Museum of 

Minnesota, um museu interativo e bem conservado.  

 

Sugestão: 2 dias 
 

As tribos nativas americanas são uma parte integral da história e da cultura de Dakota do Norte. 

Conheça sua história e tradições visitando o museu e centro de visitantes do Knife River Indian 

Villages National Historic Site, em Stanton, local que os americanos nativos chamaram de lar por 

mais de 11.000 anos. A cerca de uma hora ao sul, próximo a Mandan, está a On-A-Slant 

Mandan Indian Village, onde os índios Mandan viveram por centenas de anos. Aqui, os visitantes 

podem visitar cinco cabanas de terra reconstruídas. Na primavera e no verão, as tribos locais 

promovem cerimônias tradicionais indígenas por toda a Dakota do Norte – essa é uma 



experiência imperdível para os visitantes. Os amantes da natureza também vão adorar Dakota 

do Norte por suas paisagens deslumbrantes em lugares rústicos como o Theodore Roosevelt 

National Park.  

 

 

Sugestão: 2 dias 
 

Existem poucos lugares tão emblemáticos nos EUA quanto o Mount Rushmore National 

Memorial de Dakota do Sul. O monumento esculpido à mão, que se sobressai do granito das 

Black Hills de Dakota do Sul, retrata os rostos dos presidentes dos EUA, George Washington, 

Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Visite o monumento pela manhã, 

quando o nascer do sol e falta relativa de público tornam a experiência ainda melhor. Enquanto 

estiver lá, não deixe de visitar o Lincoln Borglum Visitor Center and Museum para saber mais 

sobre a criação do monumento. Depois, dirija por aproximadamente 90 minutos sentido leste 

para chegar ao Badlands National Park, um exemplo rústico do poder da natureza. O parque tem 

formações rochosas dignas de um cartão postal que surgem da pradaria. Essa é uma área 

popular para caminhadas e passeios.  

 

 

Sugestão: 3 dias 
 

Nebraska oferece uma combinação estelar de atividades para toda a família, locais históricos e 

belas paisagens. Comece com um passeio pelo Henry Doorly Zoo and Aquarium, em Omaha. O 

zoológico, inaugurado em 1894, agora é o lar de milhares de animais e tem mais de 526.091 

metros quadrados de extensão. Dali, dirija mais alguns minutos até o Old Market, o distrito 

histórico de Omaha, que é repleto de lojas, restaurantes, pubs e clubes de jazz. Na primavera, 

não deixe de fazer uma viagem de carro de três horas de carro sentido oeste até Kearney, no 

Rio Platte. Todos os anos, mais de 80% da população mundial de grous-canadianos se reúnem 

no rio antes de seguirem para o norte para se reproduzir. Mais belezas naturais podem ser vistas 

no Ashfall Fossil Beds State Historical Park, onde fósseis de 12 milhões de anos são 

preservados em cinzas. Dirija por seis horas sentido oeste do parque até o Fort Robinson State 

Park para visitar o museu histórico e ver os rebanhos de búfalos e gado Longhorn.  

 

 


