
 

Sugestão: 3 a 4 dias 
 

 

Comece a explorar Phoenix por um passeio em balão de ar quente e contemple o esplendor do 

deserto do Arizona. Com sol e belezas naturais em abundância, Phoenix e seus mais de 200 

campos de golfe são o paraíso para os golfistas – se você é fã do esporte, melhor separar um ou 

dois dias só para essa atividade. As cinco trilhas do Desert Botanical Garden são imperdíveis 

para os amantes da natureza que querem a oportunidade de ver plantas e flores que só existem 

no deserto do sudoeste. Para saber mais sobre arte e cultura dos índios americanos, visite o 

Heard Museum, que abriga mais de 4.000 obras de arte feitas por povos nativos. Se o que você 

quer é paisagens montanhosas espetaculares, pegue a Summit Road até o Dobbins Lookout, no 

South Mountain Park. Os aventureiros com mais preparo físico podem se atirar ao desafio das 

duas difíceis trilhas até o topo na incrível Camelback Mountain, na Echo Canyon Recreation 

Area. Já quem curte compras vai gostar das barganhas encontradas em um dos shoppings outlet 

da área ou no requintado shopping Biltmore Fashion Park.  

 

 

Sugestão: 3 dias 
 

Poucos lugares na Terra conseguem superar a beleza natural indescritível do Grand Canyon 

National Park. De cair o queixo, o cânion tem 1,6 km de profundidade e chega a 29 km de 

largura. Dirija cerca de 372 km desde Phoenix para começar pelo South Rim, onde o acesso é 

mais fácil e aberto o ano inteiro. Aqui, vá conhecer as paisagens do parque de carro, ônibus, 

mula, helicóptero, rafting ou a pé. Para os exploradores mais determinados, fica a dica de dirigir 

por cinco horas até o North Rim do cânion, mas não se esqueça que acomodação e alimentação 

só estão disponíveis nesse local de 15 de maio a 15 de outubro. Os visitantes mais intrépidos 

podem fazer uma viagem de um dia para o "Grand Canyon West" e visitar o Skywalk, a 

passarela com chão de vidro, nas terras da tribo Hualapai. 



Sugestão: 2 a 3 dias 
 

Passeie pela praça do centro histórico de Albuquerque, que é repleto de prédios históricos e a 

tão famosa quanto bela San Felipe de Neri Church. A igreja, construída em 1793, é a construção 

mais antiga da cidade e continua aberta para missas católicas todos os dias. Cerque-se de vistas 

panorâmicas de rochas e cânions profundos com um passeio de 4,3 km pelo bondinho do 

Sandia Peak. Explore a Era Atômica com uma visita ao National Museum of Nuclear Science & 

History, onde há exposições sobre medicina nuclear, radiação, resíduos nucleares e muito mais. 

Veja a cerâmica e a arte dos Pueblos e assista às danças tradicionais dos índios americanos no 

Indian Pueblo Cultural Center. Saboreie alguns dos pratos tradicionais do sudoeste nos 

restaurantes locais. 

 

 

Sugestão: 2 dias 
 

Dirija durante uma hora para o norte, até Santa Fé, para uma excursão dos amantes de arte. 

Comece pelas famosas galerias da Canyon Road, uma coleção de mais de 100 galerias de arte, 

lojas e restaurantes. Siga para o Georgia O’Keeffe Museum para conferir as obras coloridas 

dessa importante artista americana. Dê uma pausa para refeição em um dos vários restaurantes 

de Santa Fé que comemoram o produto local mais conhecido: as pimentas do Novo México. 

Reserve um tempo para explorar o Museum of International Folk Art, onde há mais de 125.000 

objetos de 100 países – a maior coleção do tipo no mundo. Explore a vida antiga do povo Pueblo 

no Bandelier National Monument, onde petróglifos e sinais de moradia em cavernas ainda 

podem ser vistos encravados na rocha.  

Sugestão: 3 dias 
 

No inverno, dê um pulo no Taos Ski Valley, conhecido pelas longas pistas e pela neve ótima 

para esquiar. Para se aquecer, vá a uma das várias fontes termais naturais ao ar livre próximas 

de Taos. A Manby Hot Springs, ao lado de uma antiga parada de diligências na margem leste do 

Rio Grande River é uma boa escolha. Visite o local de história ao vivo de Taos Pueblo, um grupo 

de edificações de adobe com vários andares que está continuamente habitada há mais de 1.000 

anos. Aproximadamente 150 índios americanos ainda moram aqui. Você também pode explorar 

o lado cosmopolita de Taos – a cidade é repleta de lojas locais, spas refinados e resorts de 

primeira linha.  



 

  


