
 

 

Sugestão: 3 dias 
 

 

Comece sua visita à “Cidade Esmeralda” com um passeio até o topo do Space Needle, o marco 

icônico da cidade. O obelisco possui um deck de observação a 160 m, um restaurante 

panorâmico logo abaixo do deck e vistas panorâmicas das montanhas ao redor, do horizonte de 

Seattle e das ilhas vizinhas. Lá, curta uma caminhada de 1,6 km sentido ao sul até o 

movimentado Pike Place Market, uma feira livre de produtores que funciona o ano todo e oferece 

de tudo, de produtos assados e frescos até o famoso “peixe voador” (lançado pelos vendedores 

de peixes do Pike Place Fish Market). Enquanto estiver lá, faça uma parada na primeira cafeteria 

Starbucks, inaugurada no Pike Place em 1971 (e que posteriormente desencadeou uma 

explosão de cafeterias em Seattle). Os fãs de rock and roll não podem deixar de conferir o 

Experience Music Project (EMP), uma maravilha arquitetônica que é um santuário da música 

moderna. As famílias apreciarão o impressionante Seattle Aquarium e o Pacific Science Center, 

onde as exposições interativas são voltadas para o corpo humano, natureza e muito mais.   

 

 

Sugestão: 3 dias 
 

Em Seattle, pegue uma balsa para fazer um passeio de uma hora pelo Puget Sound até a bela 

Bainbridge Island. A ilha é o refúgio perfeito para os amantes da natureza que gostam de 

passear de barco, andar de caiaque, praticar canoagem, pescar, pedalar, caminhar e jogar golfe. 

Celebre a fartura local de Bainbridge Island com uma visita à feira livre de produtores no sábado 

para conferir os produtos frescos, as flores e as mercadorias locais. Passeie pela Winslow Way 

para conferir as muitas galerias de arte da ilha, com quadros, esculturas, joias e muito mais.  

 



Sugestão: 3 dias 
 

Volte para Seattle de balsa antes de dirigir para o norte até Anacortes e embarque na Friday 

Harbor Ferry para conhecer as deslumbrantes e descontraídas Ilhas San Juan – um arquipélago 

de 172 ilhas e recifes. As maiores ilhas do local (que têm a maioria das comodidades) são San 

Juan, Orcas, Lopez e Shaw. Curta uma excursão de barco inigualável para ver as orcas na 

natureza e reserve um tempo para visitar as ilhas de bicicleta ou de caiaque. Aprecie a cultura e 

a história locais com um passeio pelo Friday Harbor’s San Juan Islands Museum of Art e pelo 

The Whale Museum. Recarregue as energias e desfrute da vista do Friday Harbor enquanto 

toma café na San Juan Island Roasting Company, uma das muitas cafeterias nas ilhas.  

 

 

Sugestão: 2 dias 
 

Volte pelo Friday Harbor até Anacortes antes de dirigir por cerca de cinco horas sentido sul até o 

Mt. Rainier National Park, que tem um visual de tirar o fôlego. Fique em êxtase neste vulcão 

ativo de 4.392 m coberto por geleira. O parque possui uma boa variedade de trilhas para 

caminhada, de poucos quilômetros a 32 km ou mais, e a montanha atrai milhares de escaladores 

ano após ano. No inverno, visite o Crystal Mountain Resort e pratique esqui nas 58 encostas 

bem conservadas.  

Sugestão: 3 dias 
 

Da região do Mt. Rainier, dirija por cerca de duas horas e meia ao sul até Portland, a maior 

cidade de Oregon. Esta cidade propícia para pedestres situada às margens dos rios Columbia e 

Willamette é conhecida por seus numerosos cafés, pubs de cervejas artesanais e livrarias. Faça 

um dos muitos passeios a pé pela cidade, com temas que vão desde aventuras epicuristas a 

passeios “fantasma”. Não deixe de visitar a Powell’s City of Books, uma das maiores livrarias 

independentes do mundo. Confira um dos muitos restaurantes “da fazenda à mesa” da cidade 

antes de ir ao Crystal Ballroom, ao grande Arlene Schnitzer Concert Hall ou a qualquer outro dos 

numerosos clubes pequenos para curtir a cena de música ao vivo de Portland. Siga por 48 km ao 

leste de Portland para apreciar vistas, trilhas e cachoeiras incríveis na região da Columbia River 

Gorge National Scenic Area. Ou, dirija 90 minutos sentido leste até o Mt. Hood para recreação 

ao ar livre o ano todo, como caminhada, camping, pesca e esqui.  

 



 

 


