
 

 

Sugestão: 3 dias 
 

 

Você entrará no modo de relaxamento assim que chegar em Saipan. Não lute contra isso – 

apenas siga para a praia. Boas notícias: todas as praias de Saipan, mesmo as ligadas a um 

resort, são consideradas terras públicas e abertas a todos. Antes de nadar, confira a tábua das 

marés diariamente. Mañagaha Beach, que fica a uma curta distância de balsa de Saipan, é um 

oásis exuberante de areia branca, palmeiras balançando e água azul cristalina. Outra área 

popular para nadar e descansar é a Micro Beach na vila Garapan. Para se inteirar realmente do 

estilo de vida da ilha, planeje uma visita ao Garapan Street Market, repleto de barracas de 

comida, ambulantes e música ao vivo. Os consumistas de carteirinha vão se esbaldar nas 

compras livres de impostos na moderna DFS Galleria Saipan. A ilha abriga muitos festivais 

animados ao longo do ano, incluindo o Marianas Cup Beach Volleyball Festival, em fevereiro; 

April’s San Vicente Fiesta Saipan – uma festa de carnaval que celebra o santo padroeiro da ilha; 

e o Liberation Day Festival, evento de uma semana de duração que acontece em julho com 

música, jogos e barras de comida locais comemorando a libertação das ilhas pelos EUA. 

 

Sugestão: 2 dias 
 

Muitas atrações das Ilhas Marianas Setentrionais vão certamente despertar os interesses dos 

amantes da história. Só Saipan abriga 20 locais históricos da Segunda Guerra Mundial. O 

Aeroporto Internacional de Saipan já foi campo de pouso da Segunda Guerra Mundial (os 

japoneses criaram um Aslito Airfield em 1934), e o que hoje é o centro de visitantes do local já foi 

um edifício operacional. Feito de coral queimado e conchas, o farol Japanese Lighthouse no topo 

da Navy Hill é uma das poucas estruturas pré-guerra que ainda estamos procurando. Visite os 

memoriais em Suicide Cliff e Banzai Cliff, de onde muitos militares japoneses e civis se jogaram 

em vez de se render. 



 

Sugestão: 1 dia 
 

Reserve um dia para explorar a inigualável Grotto (também conhecida como a Gruta Azul de 

Saipan), perfeita para nadadores e mergulhadores. Essa caverna de pedra calcária em ruínas é 

um dos pontos de mergulho mais populares do mundo. Os visitantes têm o prazer de avistar 

tartarugas marinhas, raias, atum e tubarões de recife, bem como o efeito deslumbrante da luz 

sobre a água enquanto ela segue seu curso pela caverna. A caverna recebe água do mar 

proveniente de três canais submarinos. Os viajantes intrépidos podem entrar na água da Grotto 

descendo a escadaria íngreme de concreto para a água (anteriormente, a área só era acessível 

por meio de uma corda), para que se sintam mais à vontade para descer e subir. Não deixe de 

olhar para cima para ver se não há pequenas estalactites suspensas.  

 

 

 
 
 


