
 

²

 

Sugestão: 2 a 3 dias 
 

 

Comece seu tour pela ilha na exuberante Tumon, ao longo da costa noroeste de Guam. A cidade 

é o centro de turismo da ilha, com um grande número de hotéis, restaurantes, centros 

comerciais, casas noturnas e outras opções de entretenimento. Guam oferece tantas opções de 

compras que tem sido chamada de a “Paris do Pacífico”. Aproveite para fazer compras nas 

pequenas boutiques especializadas da ilha, com mercadorias produzidas localmente, bem como 

em grandes lojas de departamentos e shoppings. A DFS Galleria, destino popular de compras 

livres de impostos, o Guam Premier Outlets oferece uma seleção impressionante de itens com 

desconto. Quando já estiver satisfeito com suas compras, confira o aquário com o maior túnel do 

mundo no UnderWater World. Depois, divirta-se bastante na cena noturna de Tumon.  

 

Sugestão: 2 dias 
 

A beleza natural de Guam é encontrada em dois mundos distintos: no deslumbrante mundo 

terrestre e no fantástico mundo submarino. Os viajantes que quiserem explorar o mundo 

submarino devem planejar a vista à Tumon Bay Marine Preserve, um local de primeira linha para 

mergulhar e praticar snorkel. As águas de Guam são um paraíso para mergulhadores e 

praticantes de snorkel devido ao mar cristalino e aos recifes de corais da região. Além disso, os 

mergulhadores podem explorar os navios afundados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. 

Pit Bomb Holes, que na verdade são formações de recifes de calcário, abrigam milhares de 

peixes e corais. Eles são ótimos locais para excursões de snorkel – aqui, os visitantes podem ver 

de perto peixes goatfish, peixe-papagaio, peixe-unicórnio, arraias e corais. As cavernas Blue 

Hole, Boulder Alley e Octopus Reef também são destinos populares para mergulho. Algumas 

lojas da ilha oferecem equipamentos de mergulho e snorkel para comprar ou alugar.  

 



Sugestão: 1 dia 
 

O Guam’s Chamorro Village Market, na cidade capital de Hagatna, é o local perfeito para 

experimentar a comida tradicional e cultura de Guam. O mercado público ao ar livre foi 

inaugurado em 1978 como uma maneira de celebrar os produtos feitos em Guam. Ele fica aberto 

todos os dias, mas atrai mais visitantes em seu mercado de quarta-feira à noite. Os fornecedores 

vendem alimentos da ilha, incluindo carne de frango e carne assada, rolinhos de banana 

(lumpia), água de coco natural e frutas frescas. Muitos fornecedores vendem itens não 

alimentícios, como joias feitas à mão, ferramentas e outros artigos. Dançarinos tradicionais e 

outros artistas não deixam ninguém desanimar. Um conselho: a maioria dos fornecedores do 

mercado aceita apenas dinheiro. 

 

 
 

 
 
 


