
 
Itinerário sugerido:  
Miami, costa leste da Flórida e Orlando 
 
Da cidade cosmopolita de Miami até Cocoa Beach, cidade muito procurada 
por surfistas, a costa leste do Estado Ensolarado está repleta de cidades 
litorâneas. Quem tiver tempo para viajar sem pressa pode embarcar na State 
Road A1A para conhecer todos esses destinos e as melhores atrações 
espalhadas pelo caminho. Complemente a viagem com muito sol fazendo 
uma parada em Orlando, o paraíso dos parques temáticos.  
 
 
Miami 
Sugestão: de 2 a 5 dias 
 
  

Vá à South Beach, praia do distrito art déco da cidade, e conheça a "Riviera Americana". 

Saboreie uma caipirinha em um café ao ar livre enquanto observa o movimento. Depois faça 

uma parada na sofisticada Collins Avenue, a um quarteirão da praia, e mergulhe na 

gastronomia cubana (aproveite uma das muitas excursões gastronômicas da região) antes de 

passar a noite dançando em uma casa noturna com temática latina. A apenas 40 minutos de 

distância, mas em um mundo que transpira tranquilidade, aproveite para tomar sol na praia 

de Key Biscayne. Você também pode curtir as aventuras da cidade de North Miami Beach. 

Aproveite para explorar toda a cultura do Wynwood Art District (Distrito de Artes Wynwood) 

e do bairro de Little Havana, assistir a um jogo de beisebol do time Miami Marlins ou assistir a 

um jogo de futebol americano do time Miami Dolphins.     

 

Fort Lauderdale 
Sugestão: de 2 a 4 dias 
 

 

Siga pela A1A em direção ao norte, até Fort Lauderdale, onde uma comunidade distinta e 

tranquila espera por você com praias inexploradas. Há diversas praias excelentes na região, 

mas Deerfield e Dania geralmente são mais tranquilas. Conheça a cidade a bordo de um táxi 

aquático ou embarque em uma excursão de barco para conhecer mansões milionárias 

localizadas à beira-mar. Não deixe de conhecer os melhores locais da região, como Los Olas 

Riverfront, com lojas e restaurantes sofisticados. Encontre marcas de luxo a poucos metros 

da praia, no The Galleria, um centro comercial de dois andares. Você também pode procurar 

bons descontos no shopping outlet Sawgrass Mills, 13 quilômetros ao norte.  



 
Delray Beach e West Palm Beach 
Sugestão: de 2 a 3 dias 
 

 

Menos de uma hora ao norte de Fort Lauderdale, conheça Delray Beach, uma comunidade 

litorânea tranquila repleta de cultura, onde não há prédios altos que possam atrapalhar a vista 

do oceano Atlântico. Na região, visite o Morikami Museum & Japanese Gardens (Jardins 

Japoneses e Museu Morikami) e passeie por seis áreas verdes inspiradas nos famosos jardins 

do Japão. Outra opção é conhecer um pouco do lado selvagem da Flórida no parque 

Wakodahatchee Wetlands. Palm Beach, 20 minutos ao norte, é o extremo oposto de Delray. 

A cidade conta com lojas sofisticadas em meio às palmeiras da Worth Avenue. Para fazer um 

passeio cultural, visite o Flagler Museum (Museu Flagler), museu instalado em uma 

propriedade da era dourada do país, com decoração e obras de arte do período. Nas 

proximidades,  

faça uma excursão para subir o Jupiter Inlet Lighthouse (Farol da Enseada de Júpiter). 

 

 
Cocoa Beach 
Sugestão: 2 dias 
 

 

Localizada na costa espacial da Flórida, Cocoa Beach é uma agradável cidade própria para a 

prática de surfe, com ares nostálgicos e próxima a grandes atrações. Faça uma aula de surfe 

na praia e não deixe de visitar a famosa loja Ron Jon Surf Shop para conseguir todos os 

apetrechos necessários para surfar. Faça um passeio pelo Kennedy Space Center (Centro 

Espacial Kennedy) no litoral de Titusville. O local apresenta uma série de exposições 

envolventes, artefatos da NASA e experiências inesquecíveis. Também na Merritt Island há 

um refúgio nacional de vida selvagem, cercado ao norte pelo Canaveral National Seashore 

(Litoral Nacional do Cabo Canaveral). Faça uma caminhada ou um passeio de barco pelo 

refúgio e pelo litoral para conhecer um pouco do lado inexplorado da Flórida e da sua 

abundante vida selvagem.  

 
 

Orlando 
Sugestão: de 2 a 5 dias 
 

 

Siga para oeste pela I-4, saindo da região de Cocoa Beach em direção a Orlando, uma grande 

cidade muito conhecida pelos parques temáticos, resorts, e restaurantes, pelas lojas e por 

muitas outras atrações. O Walt Disney World Resort na cidade de Lake Buena Vista conta 

com quatro parques temáticos, dois parques aquáticos e diversas outras atrações, que vão  



 

desde parques temáticos até centros comerciais no centro. Quem gosta de cinema pode 

visitar o Universal Orlando e curtir os encantos do The Wizarding World of Harry Potter. Já 

quem gosta da vida marinha vai gostar do SeaWorld. E crianças de todas as idades vão se 

divertir na LEGOLAND. Na região, os visitantes também encontram partes e reservas naturais, 

campos de minigolfe, trilhas para bicicletas e shoppings outlet. 

 

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


