
 

Sugestão: 3 a 5 dias 
 

 

Fincada no deserto do sul de Nevada, Las Vegas é uma cidade-balneário famosa pela energia 

inesgotável, cassinos 24 horas e um sem-fim de opções de entretenimento. O ponto focal da 

cidade é a Strip, ladeada por resorts temáticos elaborados, como o Luxor, em forma de pirâmide, 

o Paris Las Vegas (com sua Torre Eiffel em menor escala) e o Venetian, que tem até seu próprio 

Grand Canal. Não importa se você vai ficar em um resort de luxo ou em uma acomodação mais 

modesta: vale tentar a sorte nos vários cassinos, conhecer restaurantes inovadores de chefs 

renomados e ficar de boca aberta com alguns dos entretenimentos mais famosos da cidade. 

Fazer compras é um passatempo que faz sucesso – e as opções são quase infinitas. Vá bater 

perna no Forum Shops do Caesars ou no The Shops at Crystals e Via Bellagio. Para compras 

econômicas, vá à extremidade norte da Strip, até o Fashion Show Mall ou ao Las Vegas 

Premium Outlets. Para uma experiência única, visite o Downtown Container Park – lar de lojas 

descoladas e criativas, galerias, restaurantes e música ao vivo. 

 

Sugestão: 1 a 2 dias 
 

A menos de uma hora  do brilho e do glamour de Las Vegas, o Valley of Fire State Park conta 

com atrações espetaculares de um tipo bastante diferente. Formações magníficas em arenito 

com mais de 150 milhões de anos, junto com petróglifos antigos e uma abundância de fauna 

atraiu visitantes para esse local, que é o parque estadual mais antigo de Nevada. Vários dos 

animais do parque, incluindo linces, coelhos e coiotes, são noturnos, trazendo um novo 

significado à expressão "vida noturna". 



Sugestão: 2 a 3 dias 
 

Os visitantes que dirigirem mais três horas a nordeste chegarão ao Zion National Park, famoso 

pelos íngremes desfiladeiros vermelhos e cânions estreitos, torres e monólitos, rios e cachoeiras. 

Caminhe por entre os enormes algodoeiros ao longo do Virgin River e depois explore as quedas 

d'água e o jardim suspenso. Uma experiência imperdível é o passeio pela água na parte mais 

estreita do Zion Canyon, com paredões de 300 metros de altura e um rio de somente 6 a 9 

metros de largura. Essa área é muito fotografada por causa da grandeza incrível. Observe a 

fauna abundante do parque, incluindo condores-da-Califórnia, falcões peregrinos, leões da 

montanha e raposas-cinzentas. Uma bela estrada de 8 km ao longo da Kolob Canyons Road 

permite que os visitantes vejam cânions cor de carmim e ganhem acesso a trilhas e panoramas 

dramáticos. 

 

 

Sugestão: 2 a 3 dias 
 

Não tenha pressa ao dirigir os 113 km até o Bryce Canyon National Park – é a melhor forma de 

apreciar a bela paisagem pelo caminho. Quando chegar ao Bryce Canyon, pegue a estradinha 

de 61 km para se acostumar com a área e escolha a quais panoramas e hikes voltar. Não perca 

o hiking pelo expansivo Bryce Amphitheater. Esse impressionante cenário natural fica abaixo do 

caminho de hiking Rim Trail e é repleto de "hoodoos" – formações rochosas altas e estreitas de 

cor viva. Planeje passar vários dias no parque para que você possa curtir o nascer e o pôr do sol 

aqui, e fotografe as vistas de locais como Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point e Bryce 

Point. Fique depois de escurecer para ver um céu repleto de estrelas. 

 

 

 

 
 
 


