
 

Sugestão: 3 dias 
 

 

Comece pelo oeste do centro de Los Angeles, no sofisticado distrito de compras e 

entretenimento Third Street Promenade situado em Santa Monica. Depois, siga em direção ao 

mar para visitar o belo Santa Monica Pier, que tem o parque de diversões Pacific Park, um 

carrossel histórico e o Santa Monica Pier Aquarium. Dirija aproximadamente 14,5 km sentido 

nordeste até a sofisticada Beverly Hills para conferir as lojas de grife da Rodeo Drive e fazer uma 

refeição em um café à beira da piscina do famoso Beverly Hills Hotel. Há inúmeros parques 

temáticos na região de LA, como a clássica Disneyland, em Anaheim, o Universal Studios 

Hollywood, na Universal City, e a eletrizante Magic Mountain, em Santa Clarita. Complete sua 

estadia com uma visita a Hollywood, o centro da indústria cinematográfica dos EUA, e reserve 

tempo para caminhar até o já bastante fotografado letreiro de Hollywood para contemplar vistas 

deslumbrantes.  

 

 

Sugestão: 2 dias 
 

De Los Angeles, faça um percurso de duas horas e meia sentido leste pelo deserto até o 

inigualável Joshua Tree National Park. O parque, cujo nome foi inspirado nas árvores 

desgastadas e torcidas encontradas por lá, é um local ideal para entusiastas da natureza, tanto 

para fazer uma caminhada curta quanto para uma caminhada mais desafiadora e longa. Durante 

sua visita ao parque, aprecie a vista panorâmica do Coachella Valley em Keys View. Confira o 

granito corroído de Skull Rock. Fique depois do pôr do sol para admirar o céu que deixa qualquer 

um de queixo caído. Ou, com a ajuda de uma loja local, alugue os equipamentos e desbrave 

uma das 8.000 rotas de escalada. Não há hotéis, restaurantes ou mercados dentro do Joshua 

Tree National Park, mas os visitantes encontrarão vários hotéis e comodidades nas cidades 

vizinhas. 



Sugestão: 3 dias 
 

San Diego, uma bela e ensolarada cidade com bairros diversos, fica a cerca de três horas ao sul 

do Joshua Tree National Park. Comece seu tour pela cidade na pitoresca Little Italy de San 

Diego, repleta de restaurantes e mercados italianos. Passeie pela charmosa La Mesa, com sua 

trilha de caminhada que atravessa instalações artísticas públicas e três conjuntos de “escadas 

secretas” íngremes na área de Windsor Hills. Parar para jantar em Mission Hills, conhecido por 

seus muitos restaurantes inventivos. Passe vários dias explorando o Balboa Park, o centro 

cultural da cidade e lar do impressionante San Diego Zoo, com milhares de animais 

representando mais de 650 espécies. O Balboa Park também é o local perfeito para observar as 

pessoas, passear por jardins como o Inez Grant Parker Memorial Rose Garden ou curtir a cultura 

local na Casa de Balboa, com seus três museus de arte. Termine sua visita passando um dia em 

uma das muitas praias pitorescas ao longo dos 112 km de costa de San Diego.  

 

 

Sugestão: 2 dias 
 

De San Diego, siga por duas horas sentido norte até a costa do Pacífico para conhecer o 

playground à beira-mar ideal para pedestres de Long Beach. Comece sua visita com um passeio 

até o aquário interativo gigantesco Aquarium of the Pacific, onde você pode tocar em tubarões e 

geleias-do-mar. Continue sua aventura pelo litoral a bordo da embarcação Queen Mary, que 

serviu como um navio de tropas na Segunda Guerra Mundial. Agora o navio tem um restaurante, 

lojas e até mesmo acomodações. Faça um cruzeiro de uma hora do Porto de Long Beach até a 

charmosa Catalina Island para se divertir em aventuras ao ar livre, como pesca, mergulho, 

velejar e caminhada, além de apreciar excelentes restaurantes e lojas.  

 

 

 


