
 
 
Itinerário sugerido:  
Carolina do Norte e costa da Carolina do Sul e da 
Georgia  
 
Curta o alto astral de Charlotte, na Carolina do Norte, com a paixão da 
cidade por corridas automobilísticas, esportes profissionais e museus 
modernos. Para descansar, dirija-se ao oceano Atlântico na Carolina do 
Sul e na Georgia, onde uma série de cidades históricas, cidades 
litorâneas clássicas e ilhas aguardam por você com areias branquinhas, 
muita vida selvagem e campos de golfe profissional.  
 
 
 
Charlotte, Carolina do Norte 
Sugestão: de 2 a 3 dias 
 

 

Quer conhecer um pouco sobre a Stock Car? Participe de uma simulação de pit stop 

na NASCAR Hall of Fame (Galeria da Fama da NASCAR) antes de assistir uma corrida 

ou dirigir um carro de corrida no autódromo Charlotte Motor Speedway, nas 

proximidades. Quem gosta de esportes também vai gostar de assistir uma partida de 

futebol americano do time Carolina Panthers, de basquete do time Charlotte Hornets e 

de beisebol do time Charlotte Knights. Mantenha toda essa animação no U.S. National 

Whitewater Center (Centro Nacional de Corredeiras dos EUA). Nesse playground ao 

ar livre, você escolhe a sua própria aventura. Algumas das opções são descidas de 

rafting, tirolesas e escaladas. A capital Charlotte também oferece muita cultura. Não 

deixe de conhecer a coleção internacional de artesanato e design no Mint Museum 

(Museu Mint) no bairro Uptown ou as históricas contadas e outras exposições 

provocativas no Levine Museum of the New South (Museu Levine de New South).  

 

 

Myrtle Beach, Carolina do Sul 
Sugestão: de 2 a 3 dias 
 

Nessa clássica cidade litorânea, aproveite para procurar conchas nas areias 

branquinhas do litoral do oceano Atlântico e conhecer a Broadway at the Beach, local 

ao ar livre que reúne diversas lojas e restaurantes especializados em frutos do mar. 

Para garantir a diversão, há um parque aquático, passeios de helicópteros e o Ripley's  



 

Aquarium (Aquário Ripley's), onde um túnel leva os visitantes por um tanque repleto 

de arraias e tubarões. Observe animais nativos em seu habitat natural com excursões 

para conhecer a vida selvagem da região. Há desde cruzeiros para observação de 

golfinhos até passeios por rios para avistar jacarés e observar pássaros.  

 
 
Charleston, Carolina do Sul 
Sugestão: 3 dias 
 

 

A principal característica de Charleston são as mansões coloridas com arquitetura pré-

guerra civil e detalhes em ferro ornamentado. Participe de uma excursão a pé para ver 

de perto essas casas, seus jardins e o calçadão histórico à beira-mar de Charleston, 

The Battery. Aproveite para comprar lembrancinhas, inclusive as cestas de palha 

essenciais nas antigas fazendas de arroz, no City Market (Mercado Municipal). Faça 

uma excursão por uma fazenda em Middleton Place e aproveite para conhecer o 

House Museum and Stableyards (Museu da Casa e Estábulos), uma construção do 

século XVIII. A história também ganha vida no Fort Sumter National Monument 

(Monumento Nacional de Forte Sumter), onde estourou a Guerra Civil Americana. O 

lugar tem vista para a cidade de Folly Beach e a ilha de Sullivan, onde há praias 

amplas, restaurantes locais e atividades como surfe e passeios de caiaque.  

 

 

Hilton Head Island, Carolina do Sul 
Sugestão: de 2 a 4 dias 
 
 

Para descansar, dirija-se para as praias inexploradas de Hilton Head Island. O Pinckney 

Island National Wildlife Refuge (Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Pinckney 

Island) é uma boa pedida por suas trilhas e locais ideais para a observação de 

pássaros. Quem gosta de golfe por escolher um dos 30 campos profissionais da 

região. De modo geral, a ilha é um ótimo destino para se descansar na região da 

Carolina do Sul conhecida como Lowcountry. O Coastal Discovery Museum (Museu de 

Exploração Litorânea) apresenta a paisagem. Você poderá caminhar à sobre de 

carvalhos imensos e por passarelas que atravessam pântanos repletos de vida 

selvagem. Não vá embora sem fazer uma excursão pelo emblemático Harbour Town 

Lighthouse (Farol Harbour Town), com suas listras vermelhas e brancas em um 

cenário perfeito. 



 

Savannah, Georgia 
Sugestão: 2 dias 
 

 

O distrito histórico de Savannah está repleto de belas praças e arquitetura preservada. 

Faça uma excursão para conhecer a história ou os pontos assombrados da região. 

Depois, aproveite para visitar pontos de referência como o Forsyth Park (Parque 

Forsyth), onde moradores locais e visitantes reúnem-se há gerações em volta de uma 

bela fonte. Seguindo em direção ao rio Savannah, faça uma parada para conhecer a 

Cathedral of St. John the Baptist (Catedral de São João Batista), cujas torres idênticas 

marcam o horizonte de Savannah. Siga para conhecer os pátios e as praças do City 

Market, onde se encontram restaurantes, lojas e galerias. Outra opção é visitar a ilha 

Tybee para conhecer um farol, fazer uma excursão de stand-up paddle ou fazer um 

cruzeiro.  

 

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


