
 

 

Sugestão: 4 dias 
 

 

Preencher quatro dias (ou mesmo uma vida inteira) com atividades interessantes na Cidade de 

Nova York é muito fácil. Vá até a Broadway para assistir a uma peça (compre on-line com 

bastante antecedência à sua viagem – ou tente a sorte com os ingressos que são vendidos no 

dia do espetáculo pela metade do preço no estante da TKTS, na Times Square). Enriqueça seu 

conhecimento com grandes museus, como o Metropolitan Museum of Art e o Museum of Modern 

Art, e pequenos museus, como o The Frick Collection e o Morgan Library and Museum. Pegue 

um elevador e suba 86 andares para contemplar as vistas panorâmicas do centro de Manhattan 

no observatório a céu aberto do Empire State Building ou vá para o 100º andar do One World 

Observatory para admirar vistas deslumbrantes do porto e da cidade inteira. Muitos bairros da 

cidade de Nova York possuem uma identidade étnica – e comida autêntica para combinar. 

Aprecie a culinária grega de Astoria, no Queens, ou um dim sum na Chinatown de Manhattan – 

ou tenha um jantar russo farto em Brighton Beach, Brooklyn (elimine um pouco das calorias com 

um passeio no calçadão). Explore a icônica Cidade de Nova York: assista a um jogo dos 

Yankees no Bronx, veja a Estátua da Liberdade e a Ellis Island a bordo de uma balsa (entrada 

franca) de Staten Island, passeie pela Ponte do Brooklyn e relaxe no Sheep Meadow ou caminhe 

pelo reservatório do Central Park. 

 
 

Sugestão: 2 dias 
 

Da Cidade de Nova York, siga para o sul até a região de Jersey Shore, que é repleta de cidades 

litorâneas charmosas, calçadões movimentados, faróis, parques de diversões e praias arenosas. 

Tente a sorte nos cassinos de Atlantic City, ande na roda gigante de Wildwood e hospede-se em 

uma pousada vitoriana na pitoresca Cape May.  



 

Sugestão: 3 dias 
 

Você poderia muito bem passar uma semana comendo e bebendo à vontade nos diversos 

restaurantes, mercados e cervejarias artesanais da vibrante Filadélfia. O Reading Terminal 

Market (a feira livre de produtores mais antiga dos EUA e muito mais que isso) também é a 

atração mais popular da cidade. Além do Liberty Bell and Constitution Center, Filadélfia é o lar de 

uma impressionante coleção de museus, locais artísticos e atrações históricas. Visite o Ben 

Franklin Museum para saber mais sobre esse “fundador”, veja obras de arte no The Barnes 

Foundation e admire a paisagem ao ar livre no Longwood Gardens ou no Fairmount Park.  

 

 

Sugestão: 1 a 2 dias 
 

Embarque em uma excursão cultural diferente fazendo uma viagem ao interior Amish de 

Lancaster County. Aqui, você pode fazer um passeio de buggy puxado por cavalos, comprar 

artigos de artesanato caseiros e provar a autêntica cozinha Amish (reserve espaço para algumas 

das melhores tortas do mundo) ou curta uma estadia na fazenda. Visite o Hershey’s Chocolate 

World, em Hershey, para saber mais sobre a famosa marca de doces e confeccionar sua própria 

barra de chocolate no final do tour. 

 

 

Sugestão: 2 a 4 dias 
 

Nesta região pitoresca e pastoral do oeste de Massachusetts, as pequenas vilas e cidades ficam 

em meio a montanhas e vales arborizados. No verão, assista a um show no renomado 

Tanglewood Music Center ou uma apresentação no mundialmente famoso Jacob's Pillow Dance 

Festival. No outono, a folhagem das montanhas é deslumbrante. O inverno transforma a região 

em um parque de diversões de neve – experimente praticar snow tubing, esqui, snowboard ou 

caminhar na neve. 

 

 


