
 

 

Sugestão: 3 a 5 dias 
 

 

San Juan, a capital da ilha e sua maior cidade, é o ponto de partida perfeito para sua aventura 

em Porto Rico. Explore suas atrações emblemáticas, incluindo o forte El Morro de 400 anos de 

idade, com seus seis andares de muros, torres e baterias que foram construídos, reconstruídos e 

adicionados ao longo dos séculos. Como convém a uma cidade cosmopolita, as opções de 

gastronomia de San Juan são incrivelmente variadas, desde restaurantes de estilo resort, 

pequenos restaurantes de propriedade familiar escondidos nas ruas estreitas de Old San Juan a 

quiosques de alimentação coloridos e food trucks vendendo iguarias autênticas da ilha. Os 

apaixonados por compras encontrarão uma variedade semelhante de opções. Compre artigos de 

cerâmica produzidos localmente, joias e rendas artesanais nos edifícios históricos de Old San 

Juan. As mais de 200 lojas do moderno shopping Plaza Las Américas incluem muitas marcas 

conhecidas. E ao longo da Ashford Avenue no bairro de Condado, você encontrará lojas de grife 

modernas, bem como lojas que vendem o trabalho dos mais célebres designers de Porto Rico. 

Quando anoitece, essa cidade latina pega fogo quando as casas noturnas, discotecas e bares 

transbordam com música e dançarinos entusiastas. 

 

Sugestão: 1 dia 
 

A El Yunque National Forest é uma floresta tropical e reserva nacional conhecida por sua 

biodiversidade – a floresta contém cerca de 150 espécies de samambaias e 240 espécies de 

árvores (23 das quais são encontradas apenas nesse parque). Aqui, caminhe nas trilhas 

exuberantes para admirar as vistas deslumbrantes e cachoeiras com piscinas onde você pode 

nadar. Partes da floresta recebem mais de 340 cm de chuva anualmente, que é responsável por 

seus arredores verdejantes. 

 



 

Sugestão: 2 dias 
 

Ponce, a segunda maior cidade de Porto Rico, é conhecida por sua arquitetura fantástica, uma 

mistura de estilos art nouveau e neoclássico. Visite o Museum of Ponce Architecture para 

conhecer a história arquitetônica e cultural da cidade, incluindo fortes ligações com a cultura 

catalã. O edifício mais impressionante da cidade Parque de Bombas, com suas listras pretas e 

vermelhas, que agora é um museu . Construído no estilo arquitetônico da Espanha nos 

anos de 1880, o museu parece um castelo gótico ou a uma mansão espanhola influenciada 

pelos mouros daquela época. A vizinha Plaza Las Delicias (praça principal da cidade e local de 

encontro popular) tem uma grande fonte e a neoclássica Catedral de Ponce com seu grande 

órgão. Conheça também o Museo de Arte de Ponce e a Castillo Serrallés, uma mansão colonial 

estilo espanhol que foi transformado em um museu que destaca a história da indústria de rum de 

Porto Rico. 

 

 

Sugestão: 2 a 3 dias 
 

Ilha situada no extremo leste de Porto Rico, Vieques é apreciada por suas 40 belíssimas praias e 

pela Baía Bioluminescente, onde passeios noturnos de caiaque revelam micro-organismos que 

dão à água um brilho azul-esverdeado. Em terra firme, veja os cavalos selvagens que passeiam 

por essa ilha de 350 km², sendo grande parte dela preservada como o Vieques National Wildlife 

Refuge (refúgio nacional de animais selvagens) de Vieques. Visite o Fuerte de Vieques, um forte 

parcialmente restaurado em meados do século XIX que abriga o Vieques Museum of Art and 

History. 

 

 

Sugestão: 1 dia 
 

De volta ao continente porto-riquenho, vá fundo e visite pouco mais ousado e visite o Rio Camuy 

Cave Park, uma rede de mais de 108 hectares com mais de 200 cavernas esculpidas pelo 

terceiro maior rio subterrâneo do mundo. Descubra estalagmites, estalactites e um sumidouro 

gigante com vista para o rio 120 metros abaixo. 

 
 

 



 
 


