
 
 
 
Itinerário sugerido:  
Oregon: Portland, região vinícola de Willamette 
Valley, Eugene, Klamath Falls e litoral  
 
Partindo de Portland, um centro de gastronomia, bebidas e 
originalidade, siga para uma excursão pelas vinícolas do Willamette 
Valley (vale do Willamette), aproveite para fotografar cachoeiras e 
flores silvestres em Eugene, faça caminhadas inesquecíveis por 
Klamath Falls e embarque em uma road trip pela estrada Pacific Coast 
Scenic Byway (Travessia Cênica da Costa do Pacífico) para conhecer 
cidades encantadoras e praias afastadas.  
 
 
 
Portland, Oregon 
Sugestão: de 2 a 4 dias 
 

 

Os moradores locais se orgulham em dizer que é difícil fugir da gastronomia local em 

Portland. A cena gastronômica da cidade é conhecida por sua originalidade, que fica 

evidente com a quantidade de cervejarias artesanais e carrinhos de comida 

espalhados pela cidade. Relaxe na Deschutes Brewery enquanto experimenta a 

cerveja Pacific Wonderland Lager e petiscos criativos. Você também encontra 

barracas de comida na Portland Saturday Market (Feira de Sábado de Portland), onde 

centenas de produtores locais vendem seus produtos ao som de música ao vivo.  

 

No International Rose Test Garden (Jardim Internacional de Rosas), você encontra 

mais de 10 mil exemplares da flor, principalmente nos meses de maio e junho, durante 

o Portland Rose Festival (Festival de Rosas de Portland). Em seguida, faça uma visita 

à Pittock Mansion (Mansão Pittock), uma bela construção onde morava o fundador do 

festival. 

 

 

 

 



 

Willamette Valley, Oregon 
Sugestão: de 2 a 4 dias 
 

 

O Willamette Valley é considerado a região vinícola do Oregon, além de ser conhecido 

mundialmente pela produção de pinot noir. Também há muitas excursões 

gastronômicas e voltadas ao vinho na região, que conta com mais de 300 vinícolas. 

Para escolher quais vinícolas visitar, procure as que têm restaurantes. Alguns 

oferecem menus harmonizados que complementam os vinhos do Oregon com 

produtos locais e da época, principalmente trufas, avelãs e frutas silvestres.  

 

Para admirar as belas paisagens da região, faça um passeio de bicicleta pela 

Willamette Valley Scenic Bikeway (Ciclovia Cênica do Vale de Willamette), que 

atravessa praticamente todo o vale, oferecendo belas vistas de montanhas ao longe, 

cidades históricas, pomares e vinícolas, e aproveite para fazer degustações nas 

paradas.  

 

 
 
Eugene, Oregon 
Sugestão: de 2 a 4 dias 
 
 
 
 
 

O centro da cidade de Eugene é um encanto, repleto de mercados públicos, 

exposições de arte ao ar livre e lojas, restaurantes e padarias extremamente originais. 

Além de todas as atrações da cidade, não deixe de curtir a natureza da região, com 

atividades como caminhada. Na primavera e no verão, entre março e setembro, as 

campinas do Marys Peak (Pico Marys) ganham as cores das flores silvestres e 

borboletas. Em dias claros, é possível ver desde o oceano até o grandioso Mount 

Rainier (monte Rainier) do alto do pico. O Spencer Butte (Testemunho Spencer) é 

outro destino muito procurado, com trilhas para todos os níveis de habilidade. As 

florestas revelam vistas panorâmicas dos vulcões Three Sisters (Três Irmãs). Mesmo 

com tantas maravilhas naturais, as Proxy Falls (cachoeiras Proxy), com acesso por 

uma pequena trilha, provavelmente é a atração mais fotografada da região.  

 

 

 



 
Klamath Falls, Oregon 
Sugestão: 2 dias 
 
 

A cidade Klamath Falls é um verdadeiro convite para curtir aventuras ao ar livre, com 

tirolesas e trilhas para passeios de bicicleta, cavalgadas e caminhadas. Como há trilhas 

para diferentes níveis de habilidades, você pode escolher desde passeios à sombra 

dos pinheiros até escaladas no vulcão Mount McLoughlin (monte McLoughlin). 

Independentemente da escolha, você terá ótimas oportunidades para observar 

pássaros. A cidade de Klamath Falls é um dos melhores destinos para observação de 

pássaros nos EUA. Dentre as 350 espécies que habitam a região, estão águias-de-

cabeça-branca e cisnes-pequenos. Para quem gosta de aventuras, Klamath Falls 

também é um ótimo ponto de partida para, por exemplo, explorar o Crater Lake 

National Park (Parque Nacional do Lago Crater), o (Monumento Nacional de Lava 

Beds) e a Pacific Crest Trail (Trilha da Crista do Pacífico).  

 

 
Litoral do Oregon 
Sugestão: 2 dias 
 
 
Faça uma road trip pela U.S. Route 101, também conhecida como Pacific Coast Scenic 

Byway, para descobrir vistas impressionantes e cidades singulares. Conheça choperias 

e as margens do rio na cidade boêmia de Astoria, além de galerias em Cannon Beach. 

Aproveite para provar os deliciosos queijos e sorvetes do Oregon na Tillamook Cheese 

Factory. Você também pode procurar conchas na Netarts Bay (Baía Netarts), observar 

baleias na cidade de Depoe Bay ou caminhar nas proximidades da Florence at the 

Oregon Dunes National Recreation Area (Área de Recreação Nacional das Dunas do 

Oregon), o maior sistema de dunas no litoral da América do Norte. Entre uma cidade e 

outra, aproveite para fotografar faróis clássicos, seguir trilhas à beira da estrada que 

levam a montanhas arborizadas às margens do oceano e descansar em praias isoladas, 

onde piscinas escondem estrelas do mar.  

 

 
Para buscar mais inspiração e ideias para viagens pelos EUA, acesse  
VisitTheUSA.com e thebrandusa.com/USAtripkit. 


