
 

 

Sugestão: 5 dias 
 

 

St. Thomas é um paraíso para compras isentas de impostos, com opções em toda a extensão da 

ilha. Nas ruas estreitas do centro de Charlotte Amalie, há muitos armazéns dinamarqueses 

restaurados que agora abrigam sofisticadas joalherias e lojas de marca da moda. Butiques 

ecléticas e lojas de presentes se abrigam nas ruelas estreitas que dão para os pátios floridos. No 

Red Hook, na extremidade leste, conheça obras de arte de artistas locais e trajes de festa 

informais. No cume da montanha, aprecie vistas magníficas das ilhas adjacentes e depois 

compre algumas lembranças. Para uma tarde relaxante, fuja para a Magens Bay, digna de 

cartão-postal, onde você pode nadar ou praticar snorkel em águas azuis-celestes ou 

simplesmente relaxar na areia branca. No Coral World Ocean Park, observe a vida marinha 

tropical em um observatório subaquático, passeie em um semissubmarino e veja tubarões, 

tartarugas e leões-marinhos. As montanhas íngremes e as estradas sinuosas da ilha formam 

vistas impressionantes em todos os pontos. Construído em 1933, o Drake’s Seat é um mirante 

famoso próximo ao centro da ilha. Em Charlotte Amalie, suba os 99 degraus do Government Hill, 

que data da década de 1700, para apreciar vistas do St. Thomas Harbor. Em frente à plataforma 

do navio de cruzeiro, parta para um passeio no Paradise Point Tramway. No topo, aprecie vistas 

panorâmicas e brinde ao pôr do sol com um drinque tropical à mão. 

 

 



Sugestão: 2 dias 
 

Praticamente todos iniciam sua aventura em St. John no Cruz Bay, onde as balsas atracam (a 

apenas 15 minutos de St. Thomas). Visite o Mongoose Junction, um belo complexo de pedra e 

madeira repleto de artes e artesanatos de alta qualidade, bem como de opções de restaurantes 

descontraídos e sofisticados. O Pink Papaya, no pequeno Lemon Tree Mall, é especializado em 

obras originais de artistas caribenhos. Pegue um ônibus ao ar livre para um curto safári por 

estradas montanhosas sinuosas até Trunk Bay. Se esse passeio não o deixar sem fôlego, essa 

praia deslumbrante com certeza o deixará. Alugue um equipamento de snorkel e siga as trilhas 

subaquáticas para ver recifes de coral e peixes tropicais. Em Coral Bay, cidade tranquila e 

peculiar, relaxe comendo um hambúrguer no lendário Skinny Legs, um ponto de encontro já 

consagrado. Aviste burros e cabras no meio da estrada ao longo da Centerline Road de volta 

para Cruz Bay, onde há um desvio para admirar as vistas do Bordeaux Mountain, o pico mais 

alto de St. John.  

 

 

Sugestão: 2 dias 
 

A maior das Ilhas Virgens Americanas, St. Croix fica a 65 quilômetros ao sul de St. Thomas. Os 

hidroaviões levam moradores e turistas ao centro de Christiansted, cidade das calçadas com 

sombra, dos arcos de pedra e do Fort Christiansvaern amarelo-limão, que abriga uma exposição 

sobre a história militar local. Na outra cidade da ilha, Frederiksted, visite vários edifícios 

históricos, como as senzalas, a Casa Grande e o engenho de açúcar, no Estate Whim Museum. 

Os praticantes de snorkel e mergulho de garrafa podem reservar um passeio para isso no 

inexplorado Buck Island Reef National Monument, para ver recifes de coral e peixes 

multicoloridos. Curta passeios e degustações na Cruzan Rum Distillery e Captain Morgan Rum 

Distillery. 

 

 
 

 
 
 


