Sugestão: 3 dias
Vá conhecer a cidade com uma jornada 143 metros acima no Reunion Tower GeO-Deck, para
curtir vistas de 360 graus de Dallas. Fique para jantar no elegante restaurante Five Sixty, a 50
andares do chão. Veja a cidade com um passeio gratuito nos bondes vintage da linha M –
disponíveis em 38 paradas perto de Dallas – que atravessam a área residencial e o centro (fique
atento às propagandas vintage dentro do bonde). Reserve um tempo para explorar o Dallas
Museum of Art, um dos maiores museus de arte da América, com cerca de 23.000 obras do
mundo todo. Incremente a aventura cultural com um passeio pelo Bishop Arts District, onde
ficam mais de 60 pequenas lojas, galerias, restaurantes, bares e cafeterias. Traga toda a sua
coragem para passar um dia no Six Flags Over Texas, um parque de diversões enorme e repleto
de montanhas-russas de arrepiar – mas também há atrações mais tranquilas.

Sugestão: 2 dias
De Dallas, pegue 30 minutos de estrada a oeste até Fort Worth, uma cidade moderna que faz jus
às suas raízes boiadeiras. Comece pelo sempre agitado Stockyards National Historic District,
conhecendo lojas dignas do Velho Oeste que vendem botas e chapéus de caubói, vários saloons
com entretenimento ao vivo e muitas opções de churrasco e outros tipos de comida. Conheça as
mulheres fortes que moldaram o American West com uma visita ao National Cowgirl Museum
and Hall of Fame, repleto de obras de arte e história de mulheres, como a artista Georgia
O’Keeffe e a cantora Patsy Cline. Vá para a área metropolitana e faça uma caminhada pelos 35
quarteirões do centro de Sundance Square, um grande distrito de compras, jantares e
entretenimento.

Sugestão: 3 dias
Duas horas ao norte de Fort Worth fica a serena e intocada Chickasaw National Recreation Area
em Sulphur, Oklahoma. A área atrai amantes da natureza e pescadores que curtem a recreação
ao ar livre nos riachos, nascentes e lagos dali. Ali perto, no Chickasaw Cultural Center, saiba
mais sobre cultura e história dos índios americanos em um museu amplo e interativo dedicado à
vida dos Chickasaw. A cafeteria dali serve alimentos tradicionais, como bolinhos de uva e pão
frito. De Sulphur, a cerca de 90 minutos ao norte de Oklahoma City, vá passear pelo National
Cowboy & Western Heritage Museum, repleto de objetos do Velho Oeste. Ou vá para o lado
moderno para uma viagem ao Oklahoma City Museum of Art, lar de uma das maiores coleções
de esculturas de vidro Chihuly do mundo. Na primavera, garanta seu lugar no Dodge National
Circuit Finals Rodeo, um dos maiores eventos da temporada profissional de rodeio.

Sugestão: 3 a 5 dias
A histórica Rota 66 passa pelo majestoso capitólio em Oklahoma City, onde você pode fazer um
tour guiado ou explorar o prédio sozinho. Vale lembrar que este é o único capitólio do mundo
cercado por poços de petróleo em plena atividade. Dê uma paradinha para um almoço caseiro
de frango frito, o prato típico de Oklahoma, na Ann’s Chicken Fry House – basta procurar pelo
Cadillac cor de rosa e o carro de polícia antigo estacionados na porta. Siga pela Rota 66 por
cerca de 179 km e você chegará a Tulsa, a segunda maior cidade de Oklahoma. Aqui, confira o
Philbrook Museum of Art, abrigado parcialmente em uma villa da década de 1920, antes de viajar
50 minutos ao norte para o Woolaroc Museum & Wildlife Preserve, em Bartlesville. Em Woolaroc,
veja objetos do Velho Oeste, bem como muita vida selvagem, como búfalos e alces. Continue
para o norte por cerca de três horas até Strong City, Kansas, para visitar a Tallgrass Prairie
National Preserve, uma das últimas áreas restantes de pradaria nos EUA.

