
 
 
Itinerário sugerido:  
Memphis, Nashville e as montanhas do sudeste do 
Tennessee e do oeste da Carolina do Norte  
 
Visite as capitais da música, Memphis e Nashville, no Tennessee, onde 
estúdios históricos, museus e apresentações ao vivo vão inspirar você 
a dançar ou cantar. Na sequência, visite as cidades montanhosas de 
Chattanooga, no Tennessee, e Asheville, na Carolina do Norte. 
Atrações clássicas, belas paisagens, vistas montanhosas de tirar o 
fôlego e cervejas artesanais esperam por você.   
 
 
Memphis, Tennessee 
Sugestão: de 2 a 4 dias 
 

 

Nessa cidade que se tornou um destino de peregrinação de quem adora a boa música, 

faça uma excursão pelo Sun Studio para conhecer o lugar onde lendas do blues e  

do rock, como B.B. King e Elvis Presley, gravaram alguns de seus primeiros sucessos. 

Para conhecer um pouco melhor a vida de Elvis, visite sua propriedade, Graceland. No 

Stax Museum of American Soul Music (Museu Stax de Música Soul Americana), os 

ritmos predominantes são o soul e o gospel. Veja itens que pertenceram a artistas da 

Stax, como Otis Redding e Isaac Hayes, cujo Cadillac está em exposição.  

 

Para conhecer um pouco dos sons contemporâneos de Memphis, faça um passeio pela 

Beale Street, endereço onde a música ao vivo parece estar presente em todos os 

estabelecimentos. O cheiro de churrasco também perfuma o ar. Nos cerca de 100 

restaurantes da região, você pode provar especialidades locais que vão da costelinha 

suína com temperos secos a sanduíches de carne suína defumada e desfiada.  

 

Passe um dia gostoso no Memphis Zoo (Zoológico de Memphis), onde se encontram 

dois dos pandas gigantes que vivem nos EUA. 

 

 

  



 

Nashville, Tennessee 

Sugestão: de 2 a 4 dias 
 

 

A história musical do Tennessee também está presente em Nashville. No Country 

Music Hall of Fame and Museum (Museu e Galeria da Fama da Música Country), 

gravações, telas e itens contam a história da música country, desde seu surgimento 

até os dias atuais. O museu também oferece excursões pelo RCA Studio B, onde 

artistas como Dolly Parton já gravaram suas músicas. 

 

O Grand Ole Opry é o lugar ideal para assistir a apresentações das atuais estrelas da 

música country. Quem gosta dos mais diferentes gêneros pode assistir a um 

espetáculo no Ryman Auditorium (Auditório Ryman), uma igreja histórica que já 

abrigou o Opry.  

 

Nas proximidades, novas exposições de arte acontecem regularmente no Frist Center 

for the Visual Arts (Centro Frist de Artes Visuais), cuja arquitetura art déco já justifica 

a visita.  

 

Está com fome? Não deixe de conhecer os restaurantes que oferecem uma carne com 

três acompanhamentos preparados ao estilo caseiro. Aproveite para provar opções 

como frango frito, purê de batatas, milho e couve com carne de porco.  
 

 

Chattanooga, Tennessee 
Sugestão: de 2 a 3 dias 
 

 

Lookout Mountain concentra três atrações de Chattanooga: Rock City, com jardins e 

vinhetas que parecem saídas de contos de fadas e proporcionam vistas panorâmicas 

de sete estados, Ruby Falls, onde excursões por cavernas levam a uma cachoeira 

subterrânea, e Incline Railway (Estrada de Ferro Inclinada), uma curta via férrea 

extremamente íngreme.  

 

A Tennessee Valley Railroad (Ferrovia do Vale do Tennessee), em Chattanooga, 

oferece trajetos mais longos por vias férreas históricas e por um túnel construído 

antes da Guerra Civil Americana.  



 

No Tennessee Aquarium (Aquário do Tennessee), você pode conhecer desde um 

borboletário até um santuário de lêmures. Outra opção é visitar o Hunter Museum of 

American Art (Museu Hunter de Arte Americana). Sua arquitetura eclética, que 

combina o estilo de mansões centenárias e uma moderna estrutura em aço e vidro, dá 

uma ideia do que se pode esperar: um impressionante acervo com obras de arte que 

vão desde o período colonial até o movimento Pop de Andy Warhol. 

 

 

Asheville, Carolina do Norte 
Sugestão: de 2 a 3 dias 
 
 

Em Asheville encontra-se a Blue Ridge Parkway, uma das estradas com as mais belas 

paisagens dos EUA. Caia na estrada para apreciar vistas espetaculares das montanhas 

e encontrar trilhas de caminhadas e outras aventuras ao ar livre, como passeios a 

cavalo.  

 

A estrada leva a atrações de Asheville, como a Biltmore Estate, um castelo de 

arquitetura renascentistas francesa com 250 quartos, jardins e uma vinícola, e o Folk 

Art Center (Centro de Arte Popular), onde membros da Southern Highland Craft Guild 

(Associação de Artesanato de Southern Highland) expõem e vendem itens. 

 

Nas proximidades, o centro de Asheville é o lugar ideal para conhecer a famosa 

cultura gastronômica e de bebidas da cidade. Há cafés locais espalhados em meio às 

galerias e cervejarias artesanais, e muitos deles dão preferência ao uso de ingredientes 

orgânicos. Além disso, Asheville é uma das três cidades dos EUA com mais cervejarias 

por habitantes. Você poderá provar mais de 100 variedades de rótulos locais e fazer 

excursões pelas cervejarias da região.  

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


