
 

 

Sugestão: 2 a 3 dias 
 

 

Amantes da arte, preparem-se! O cenário de artes visuais de Denver é impressionante. Comece 

pelo Denver Art Museum, um dos maiores museus de arte do Oeste, ostentando um grande 

acervo de arte americana nativa. Reserve um tempo para passear pelo Museum of 

Contemporary Art de Denver e apreciar obras de primeira linha em uma variedade de materiais. 

Ou saia e passeie pelas diversas galerias da Mile High City. O Art District, em Santa Fé, com 

cerca de 60 galerias, promove uma caminhada de arte na primeira sexta-feira de cada mês, 

assim como o Golden Triangle Museum District, lar de mais de 50 galerias. Ao passear em 

Denver, tome nota do acervo de mais de 300 peças de arte pública da cidade, incluindo 

esculturas, murais e obras com som e luz. 

 

Sugestão: 3 dias 
 

De Denver, pegue uma rota de 160 km sentido oeste pelas montanhas até Vail. Essa cidade 

estilo resort de luxo aos pés de Vail Mountain é um paraíso para os praticantes de esqui e 

snowboard. Os hóspedes podem escolher entre uma variedade de acomodações com spas e 

restaurantes de nível internacional. No verão, a cidade recebe muitos mountain bikers, 

praticantes de trilhas e golfistas. Vail promove uma série anual de Hot Summer Nights Concert, e 

ainda oferece uma feira livre de produtores bem movimentada e uma exposição de arte a cada 

domingo de verão. Alerta aos compradores de plantão: preparem-se para conferir centenas de 

boutiques e galerias nesta cidade que é ideal para pedestres. As lojas aqui vendem de tudo, de 

acessórios de cowboy e equipamentos de esqui a joias, obras de arte e roupas. 



Sugestão: 2 dias 
 

Dirija uma hora sentido oeste até a pitoresca Glenwood Springs, conhecida por suas fontes 

termais e cavernas. Dizem que fontes termais como Glenwood Hot Springs Pool e Iron Mountain 

Hot Springs têm poderes curativos. Depois de passar um dia relaxando na água, garanta sua 

dose de adrenalina com um passeio de rafting nos Rios Colorado e Roaring Fork. Empresas de 

turismo oferecem opções para rafters experientes, bem como para as famílias que desejam uma 

aventura mais suave. Encontre atividades ainda mais divertidas no Glenwood Caverns 

Adventure Park, pois o parque oferece passeios a cavernas, brinquedos eletrizantes (incluindo a 

montanha-russa alpina mais longa do Colorado) e vários restaurantes.   

 

 

Sugestão: 3 dias 
 

Para viver experiências gastronômicas e com bebidas realmente envolventes, vá para a Grand 

Junction, também conhecida como River City no Colorado. A região de Grand Junction é o 

centro da produção frutífera do Colorado desde o final dos anos de 1800. Enquanto estiver por 

aqui, visite um dos pomares exuberantes da região, como Palisade Peach Company, Rancho 

Durazno ou Cole Orchard para pegar pêssegos, peras e cerejas ou para comprar compotas, 

geleias, molhos e assados. Ou passeie pelos vinhedos locais e fique para uma degustação de 

vinhos em lugares como a belíssima Grande River Vineyards e a Plum Creek Winery, em 

Palisade. No verão e no início do outono, pegue uma cesta e vá até a feira de produtores no 

centro da cidade para adquirir os produtos mais frescos do dia e mercadorias já preparadas. 

Apenas alguns minutos fora da cidade, admire as deslumbrantes vistas panorâmicas dos 

cânions de rocha vermelha do Colorado National Monument, nos 37 km da Rim Rock Drive. 

Você pode ver animais selvagens, como os carneiros-selvagens do deserto ou lagartos-de-colar. 

 

 

 
 
 


