Sugestão: 3 a 5 dias
Embora muitos visitantes conheçam a rica história de Boston e seu papel na Guerra da
Independência, talvez eles não conheçam os museus de nível internacional, as inúmeras
universidades e as diversas opções de compras da cidade. Comece seu tour pela cidade na The
Freedom Trail, com suas 16 paradas históricas, que incluem a famosa Old North Church e a Paul
Revere House. Passe uma tarde (ou um dia) admirando algumas das mais de 450 mil obras de
arte do Museum of Fine Arts ou as exposições impressionantes do Museum of Science. Para
uma experiência mais intimista, visite o Isabella Stewart Gardner Museum ou o Nichols House
Museum. Caminhe pelo pela Longfellow Bridge, sobre o Rio Charles, ou pegue o metrô até
Cambridge para explorar o campus coberto de hera da Harvard University e os cafés e livrarias
da redondeza. Os consumistas de plantão vão adorar áreas como a Newbury Street, em Back
Bay (boutiques sofisticadas em casas triplex restauradas), Copley Place (um shopping de dois
andares com lojas de grife conceituadas) e o famoso Faneuil Hall Marketplace (mais de 100 lojas
e carrinhos, além de 50 restaurantes, pubs e quiosques de alimentação). Os fãs de esportes
devem se planejar para assistir a uma partida de beisebol do Boston Red Sox (de abril a
outubro) e fazer um tour pelo Fenway Park, o parque mais antigo da Major League Baseball do
país. Se o tempo estiver bom, caminhe pela Boston Common e faça um passeio a bordo de um
dos famosos pedalinhos de cisnes do Public Garden.

Sugestão: 2 dias
Faça uma pausa da cidade e siga para norte rumo às cidades rústicas marítimas, colônias de
artistas e praias pitorescas de Cape Ann. Em Gloucester, centro da indústria pesqueira local,
coma frutos do mar frescos enquanto admira as vistas panorâmicas do porto. Pose para uma
foto no famoso Fisherman’s Memorial, que celebra a ligação da cidade com o mar. Na pitoresca
cidade de Rockport, passeie para explorar as pequenas galerias de arte, lojas de presentes e
restaurantes de frutos do mar informais. Hospede-se em uma pousada histórica e explore a
tranquilidade das praias e dos faróis.

Sugestão: 3 dias
Situada a apenas duas horas ao norte de Boston, Maine é uma opção maravilhosa para uma
excursão de vários dias. Em Portland, a maior cidade de Maine, faça um tour para observação
de baleias, curta de um passeio de barco no porto, coma em uma “cabana” rústica de frutos do
mar ou uma saborosa lagosta. Explore as ruas de paralelepípedos do Old Port Historic District,
que fica lotado nas noites de fim de semana com suas atrações noturnas. O bairro de West End
é conhecido pela sua encantadora arquitetura vitoriana. Mais ao norte nas costas escarpadas de
Maine, o pitoresco Bar Harbor é um excelente ponto de partida para o deslumbrante Acadia
National Park (onde os visitantes podem ver alces, ursos e baleias). Mais tarde, siga para a
cidade de Bal Harbour para explorar pequenos museus, lojas, galerias de arte e festivais de
música.

Sugestão: 2 a 3 dias
Dirija rumo ao norte (ou pegue a ferrovia) para conferir a paisagem de tirar o fôlego no topo do
imponente Mount Washington, o pico mais alto do leste. Caminhe até o Flume Gorge, um abismo
natural espetacular com cachoeiras e pontes cobertas. No outono, curta os festivais de fazendas
de colheita e montanhas cobertas com folhas de cores vibrantes. No inverno, o esqui e outros
esportes de neve são populares.

Sugestão: 2 dias
Logo a oeste de New Hampshire está a pastoral Vermont, com montanhas onduladas, vales
charmosos com igrejas de torres brancas, ciclovias pitorescas e resorts de esqui populares.
Prove a colheita abundante do estado em jantares “da fazenda à mesa” e compre o xarope de
bordo, os queijos artesanais e os vinhos produzidos localmente.

