
 

 

Sugestão: 3 a 5 dias 
 

 

A capital da nação, Washington, D.C., é um destino incrível para os visitantes. Em seu centro 

está o National Mall – um parque popular que se estende do Capitólio até o Rio Potomac. O Mall 

incorpora vários monumentos, como o Washington Monument, o Lincoln Memorial, o Thomas 

Jefferson Memorial e o World War II Memorial.  Planeje-se para vários dias de exploração dos 

museus incríveis que ali estão. Como a entrada é gratuita na maioria deles, os visitantes podem 

entrar e sair como preferirem. O National Air and Space Museum, o National Museum of Natural 

History e a National Gallery of Art, com suas coleções clássicas e modernas e um jardim de 

esculturas de quase 25 mil metros quadrados, estão entre os mais procurados. Outros museus 

sempre cheios na cidade (com cobrança de entrada) são o Newseum e o International Spy 

Museum. Durante todo o ano, festivais de todos os tipos comemoram música, culinária e as 

estações do ano na capital da nação. Na primavera, o Cherry Blossom Festival marca a florada 

de centenas de cerejeiras, que cercam a Tidal Basin em uma nuvem de flores rosa-claro e 

brancas. Durante todo o ano, curta concertos e apresentações de teatro no Kennedy Center, e 

passe um tempo na arborizada Georgetown para compras incríveis e jantares ao longo de 

charmosas calçadas de paralelepípedos. 

 



Sugestão: 3 a 4 dias 
 

Mais conhecida pelo papel durante a Guerra da Independência dos EUA, Williamsburg, na 

Virgínia, forma o que é conhecido como "triângulo histórico" com as cidades de Jamestown e 

Yorktown. O belo Colonial Williamsburg é um distrito histórico, um verdadeiro museu de história 

viva, onde atores em roupas de época retratam a vida colonial nas ruas, lojas restauradas e 

oficinas. Charmosos hotéis, pousadas e tavernas históricas da área aumentam a atração de uma 

visita aqui. Para uma escapada para a areia, ali pertinho fica a Virginia Beach e sua praia longa e 

larga repleta de hotéis altos, atrações para toda a família, barracas de sorvete e restaurantes de 

frutos do mar. Passeie ou dê umas pedaladas pelo calçadão, conheça os pântanos de caiaque, 

faça um cruzeiro para observar golfinhos ou explore história no Cape Henry Lighthouse e First 

Landing State Park. Para uma experiência praiana mais serena, hospede-se em um aluguel de 

temporada na bela área de Sandbridge, em Virginia Beach.

Sugestão: 3 dias 
 

Os visitantes encontrarão muitas atividades ao ar livre em West Virginia, cujo apelido é "Estado 

das Montanhas". Faça hiking ou escalada em pedras para vistas esplendorosas, nade em águas 

termais e veja cachoeiras, florestas e vida selvagem no passeio pelo trem turístico por entre 

montanhas. Prove os cerca de 39 vinhos da Kirkwood Winery e, depois, entre na brincadeira de 

pisar em uvas. Conheça a história de mineração de carvão do estado em uma investida no 

Beckley Exhibition Coal Mine e atire-se no base jump em dupla (ou só fique assistindo outros 

pularem) na New River Gorge Bridge. West Virginia é onde ficam os rios Gauley, New e Cheat, 

então não deixe de planejar um memorável passeio em corredeiras enquanto visita o estado.  

 



Sugestão: 3 dias 
 

De West Virginia, vá para sudoeste até o estado conhecido pela música bluegrass, pelas casas 

de fazenda e pelas destilarias de bourbon. Kentucky recebe o Kentucky Derby, uma das corridas 

de cavalo mais famosas do mundo, e tem um grande número de haras. Para entender de 

verdade o destino, passeie por um haras em Lexington, visite o International Bluegrass Music 

Museum em Owensboro ou vá para os subterrâneos explorar o Mammoth Cave National Park, o 

mais longo sistema de cavernas do mundo. Explore as ricas tradições do bourbon ao longo da 

Kentucky Bourbon Trail, que leva a grandes destilarias e operações artesanais de pequena 

escala. 

 

 

 

 


