
 

 

Sugestão: 4 a 6 dias 
 

 

Lar de mais de uma dúzia de parques temáticos, a área de Orlando não precisa de apresentação 

à maioria dos visitantes. Os viajantes – especialmente com crianças – costumam saber tudo 

sobre os maiores parques: Magic Kingdom, Epcot e Animal Kingdom, do Walt Disney World; 

Universal Studios e Islands of Adventure, do Universal Orlando; e SeaWorld Orlando, Aquatica 

Orlando e Discovery Cove, do SeaWorld. Aqui, as famílias podem curtir atrações e 

apresentações divertidas, visitar os personagens dos livros de história e se emocionar com as 

paradas e queimas de fogos. Ali perto, o centro histórico de Kissimmee encanta com o ar vintage 

do parquinho de diversões, com as opções de entretenimento e com as lojas. Menos de uma 

hora a sudoeste de Orlando, em Winter Haven, o LEGOLAND é outro lugar muito divertido, 

aproveitado especialmente pelos mais novinhos. Mesmo depois de conhecer as principais 

atrações, não faltarão oportunidades de compra para os viajantes, como o Orlando International 

Premium Outlets (marcas famosas com descontos), The Mall at Millenia (moda sofisticada) e 

lojas de lembrancinhas na International Drive. Na "I-Drive", os visitantes também encontrarão 

restaurantes, minigolfe, pistas de kart, passeios de helicóptero e outras atividades. 

 

 



Sugestão: 2 a 3 dias 
 

Cerca de 90 minutos a oeste de Orlando, Tampa abriga o Busch Gardens, um parque de tema 

africano com áreas para visualização de animais e atrações de tirar o fôlego. Em sua viagem a 

Tampa, planeje também visitar o premiado Lowry Park Zoo, lar de tartarugas gigantes, pinguins 

africanos, panteras africanas, elefantes asiáticos e várias outras espécies. Do outro lado da 

cidade, no Florida Aquarium, veja um recife de corais, nade com tubarões (é preciso reservar 

com antecedência) e faça um cruzeiro para observar golfinhos. Ali perto, a histórica vizinhança 

de Ybor City já foi o centro da vida latina em Tampa, onde havia várias fábricas de charutos 

cubanos e espanhóis. Hoje, é um destino repleto de restaurantes e vida noturna agitada (onde 

ainda é possível ver os charutos serem enrolados à mão). 

 

Sugestão: 3 a 4 dias 
 

De Tampa, siga em direção sul por aproximadamente duas horas e meia na rodovia I-75. Pare 

em Fort Myers para visitar as históricas Edison & Ford Winter Estates, onde os amigos e 

famosos inventores Thomas Edison e Henry Ford passavam o inverno em casas vizinhas. Você 

pode passear pelas casas, por um museu fascinante, um laboratório de pesquisas e um jardim 

botânico com mais de 80 mil metros quadrados. Depois de conhecer a história local, é hora de ir 

para as praias – que estão entre as mais lindas da Costa do Golfo. Para uma experiência cheia 

de energia e esportes, hospede-se em Fort Myers. Para tranquilidade e areia branquinha, 

escolha as serenas ilhas barreiras de Sanibel e Captiva, conhecidas também pelas 

espetaculares conchas, apreciadas por quem faz coleção. A água quentinha daqui é perfeita 

para nadar e as ciclovias pavimentadas levam a restaurantes e lojas casuais e da moda. Quem 

curte o caiaque não pode perder uma ida ao J.N. "Ding" Darling National Wildlife Refuge, em 

Sanibel, para ver jacarés e pássaros aquáticos. 

 



Sugestão: 2 dias 
 

Patrimônio Mundial pela UNESCO, o Everglades National Park é o único ecossistema do seu 

tipo no mundo – não um pântano, mas sim um "rio de grama" que serve de habitat para várias 

espécies raras e em risco de extinção, como o tímido crocodilo americano e a pantera-da-

Flórida. Participe de um passeio de caiaque ou canoa ou faça um "hiking" pelo pântano, 

passando pelo ecossistema hardwood hammocks, para ver jacarés, peixes-boi, cervos e mais de 

350 espécies de pássaros. Como algumas atividades do parque são sazonais, não deixe de 

conferir com antecedência. Fique atento também às várias entradas do parque. Os visitantes que 

entrarem no Gulf Coast Visitor Center, a leste de Naples, encontrarão acomodação e 

restaurantes de frutos do mar em Everglades City ou Naples. Os viajantes que entrarem no 

Ernest Coe Visitor Center, em Homestead, poderão se hospedar em Homestead, Florida City ou 

Miami. Fora dos limites oficiais do Everglades National Park, não faltam ofertas de passeios de 

aerobarco para os visitantes conhecerem toda essa área selvagem e alagada de um jeito muito 

emocionante. 

 

Sugestão: 2 a 4 dias 
 

Um pouco além da margem leste dos Everglades fica Miami, uma cidade agitada e cosmopolita 

com um toque latino só seu. No bairro Little Havana, prove os tradicionais pratos cubanos junto 

com café com leite e assista a divertidos jogos de dominó nos parques públicos. Vá à famosa 

South Beach para admirar pessoas glamurosas, passear pelos marcos Art Deco e curtir uma das 

melhores vidas noturnas dos EUA. As praias de Miami variam desde parques intocados (como o 

Bill Baggs Cape Florida State Park) até praias com comodidades e atividades para deixar todo 

mundo feliz. Se você é fã de compras, melhor reservar um tempinho para percorrer as luxuosas 

lojas de estilistas renomados na Lincoln Road, no Design District e no Bal Harbour Shops, ou 

fazer ótimos negócios no Dolphin Mall, em Doral. Os vários museus da cidade (como o Vizcaya 

Museum and Gardens e o Wynwood Walls) e os exuberantes jardins botânicos (Fairchild 

Tropical Botanic Garden e Miami Beach Botanical Garden) também são excelentes paradas para 

turistagem. 

 

 

 

  

 


