Sugestão: 3 dias
Em Atlanta, passe um dia divertido fazendo um tour pelo impressionante Georgia Aquarium and
World of Coca-Cola (não deixe de saborear algumas bebidas da Coke’s do mundo todo). Explore
a história rica da cidade em lugares como o Center for Civil and Human Rights, repleto de
artefatos do movimento em prol dos Direitos Civis. Relaxe em um show à noite em um dos
muitos locais de música ao vivo da cidade, de grandes casas de shows a clubes intimistas.
Recarregue as energias com batatas “hash brown” (e waffles, é claro) na famosa rede de
lanchonetes Waffle House, com sede em Atlanta. Queime as calorias com um passeio ao redor
do exuberante Atlanta Botanical Garden, um extenso oásis de pequenos jardins.

Sugestão: 2 dias
Participe você também da jornada dos EUA pelos Direitos Civis no Alabama. Faça um tour pelo
Rosa Parks Museum, em Montgomery, o National Voting Rights Museum, em Selma, ou o
Tuskegee Human & Civil Rights Multicultural Center para ver recordações e exposições
interativas. Atravesse a famosa ponte Edmund Pettus Bridge, em Selma, onde a marcha pelos
Direitos Civis começou em 1965. Dali, viaje por cerca de duas horas para o norte para conferir o
Talladega Superspeedway, lar das muitas corridas da NASCAR e passeios de ônibus diários.
Saiba mais sobre o programa espacial dos EUA e veja de perto um foguete Saturn V e outros
artefatos especiais no U.S. Space and Rocket Center, em Huntsville, que fica a cerca de duas
horas de carro sentido norte da pista de corrida.

Sugestão: 3 dias
Conheça o Delta blues em um dos diversos clubes de música em todo o estado. Comece por
Tunica (conhecida como “The Gateway to the Blues”) na Rota 61, a lendária Estrada do Blues, e
visite o Blues Visitors Center & Museum. Enquanto estiver por lá, pare para almoçar no famoso
Blue & White Restaurant, que serve comida típica do Sul, como bagre e bife empanado desde
1924. Teste sua sorte em Biloxi, que fica a cerca de cinco horas e meia ao sul. A cidade é o lar
de oito resorts do casino que oferecem jogos, buffets, spas, casas noturnas, golfe e mais. Lá,
reserve algum tempo para explorar os 100 km de extensão da Costa do Golfo do Mississippi.
Você vai encontrar belas praias de areia branca, excursões de pesca, golfe e os frutos do mar
mais frescos.

Sugestão: 3 a 5 dias
Nova Orleans é o paraíso dos amantes da gastronomia. Comece o dia com café com leite e
beignets cobertos com açúcar no famoso Café du Monde, seguido de um almoço com
sanduíches muffuletta da Central Grocery. Para o jantar, aprecie um saboroso gumbo ou um
sanduíche po’boy com frutos do mar frescos. Além de sua herança culinária, as raízes musicais
de Nova Orleans são profundas. Do jazz e afro-cubano ao Dixieland, rhythm and blues e Zydeco,
há clubes para satisfazer o interesse de amantes de quase todos os gêneros musicais. Siga em
direção ao Lago Pontchartrain para um passeio pelo pântano em Slidell ou uma visita a uma das
cidades pequenas mais charmosas em St. Tammany Parish. Os amantes da natureza devem se
planejar para visitar um ou mais dos 22 parques estaduais de Louisiana para caminhadas,
passeios de barco e passeios turísticos.

