
 

Sugestão: 2 a 3 dias 
 

 

Denver é a combinação perfeita da beleza ao ar livre e o charme da cidade grande. Também foi 

uma das primeiras cidades americanas a abraçar o movimento das cervejas artesanais. Para 

celebrar esse fato, pegue uma cerveja e faça  uma excursão pelas cervejarias da Denver Beer 

Trail, lar de 20 cervejarias artesanais, incluindo a microcervejaria mais antiga da cidade, a 

Wynkoop Brewing Company. A Larimer Square de Denver, agora um agitado centro de lojas, 

restaurantes, bares e casas noturnas, foi o primeiro quarteirão da cidade, fundado antes mesmo 

de Colorado se tornar um território. LoDo, área inferior do centro da cidade, é o bairro mais 

antigo de Denver. Lá você também encontrará o estádio de beisebol Colorado Rockies, inúmeras 

galerias de arte e boutiques, e dezenas de restaurantes e bares. Se o tempo permitir, planeje um 

passeio à parte pelo belo Rocky Mountain National Park. 

Sugestão: 2 dias 
 

Saia de Denver e faça um trajeto pitoresco de 90 minutos de carro rumo ao norte de Cheyenne, 

capital de Wyoming, que é repleta de encantos da cidade pequena. Comece pela Cheyenne 

Depot, uma majestosa estação ferroviária do século XIX que agora abriga um centro de 

visitantes e o museu interativo Cheyenne Depot Museum (perfeito para os amantes das estradas 

de ferro). Continue com um passeio a pé pelo centro da cidade, sem esquecer de parar em uma 

das muitas lojas de vestuário ocidental para experimentar botas e chapéus de cowboy. Reserve 

um tempo para ir ao Wyoming State Museum para ver fósseis pré-históricos e outros artefatos do 

passado de Wyoming. Experimente uma aventura do Velho Oeste no Terry Bison Ranch, um 

enorme trecho de pradaria que abriga cerca de 2.300 bisões. Os visitantes podem embarcar no 

trem do tour de bisão, cavalgar, pescar, fazer passeios de veículos 4x4 e saborear uma refeição 

no restaurante Old West no local.  



Sugestão: 2 dias 
 

Casper, a segunda maior cidade do Wyoming, fica a cerca de 290 km a noroeste de Cheyenne. 

Comece com uma caminhada até a Casper Mountain nos meses mais quentes ou, no inverno, 

uma viagem para a Hogadon Ski Area da montanha para praticar esqui downhill e cross-country, 

caminhar na neve e andar motoneve. Casper honra seu espírito de fronteira com eventos 

especiais ao longo do ano. O evento anual Wyoming Heritage Days, que acontece em junho, 

apresenta reconstituições históricas que mostram a vida do nativo americano, o Pony Express, 

infantaria e mais. Os rodeios também são importantes em Casper, e um dos maiores eventos de 

rodeio é o College National Finals Rodeo, que traz 400 competidores de mais de 100 faculdades 

e universidades para a arena.  

 

 

Sugestão: 2 a 3 dias 
 

Nenhuma viagem ao oeste seria completa sem uma visita ao Yellowstone National Park, o 

primeiro parque nacional dos EUA. Esse parque enorme (mais de 90% dele fica em Wyoming, 

com pequenos segmentos em Montana e Idaho) fica em cima de um ponto vulcânico que gera 

uma atividade geotérmica impressionante. Pegue uma cadeira e espere a próxima erupção do 

Old Faithful, um gêiser que lança água quente aproximadamente 17 vezes por dia. Enquanto 

estiver por lá, faça uma parada no histórico Old Faithful Inn, que uns acreditam ser a maior 

estrutura de troncos de árvore do mundo. A pousada foi construída em 1904 com toras e pedras 

locais. Enquanto estiver explorando o parque, mantenha-se no calçadão e nas trilhas marcadas 

para ver outras maravilhas naturais, como fontes termais, gêiseres e piscinas. Yellowstone é o 

lar de várias espécies de animais impressionantes, incluindo lobos, lontras, alces, bisões, ursos 

e linces. Provavelmente você encontrará animais selvagens durante uma caminhada diurna ou 

um passeio de mountain bike em um de muitas trilhas de backcountry do parque.  

 

 

  


