
 
 
 
Itinerário sugerido:  
Nova Orleans, a região cajun da Louisiana,  
o litoral do Mississippi e as praias do Golfo do 
Alabama  
 
Em meio às varandas de ferro forjado e ao jazz de Nova Orleans, faça 
uma viagem no tempo para uma época em que as fazendas de cana-
de-açúcar da região cajun e a River Road da Louisiana estavam 
surgindo. Siga então para a costa do Golfo do México, repleta de 
resorts com cassinos e cidades litorâneas convidativas. 
 
 
 
Nova Orleans, Louisiana 
Sugestão: de 3 a 4 dias 
 

 

A cidade de Nova Orleans, com suas cabanas centenárias e cemitérios antigos, é um 

paraíso para qualquer fotógrafo, e tudo na cidade mostra um pouco da história e da 

tradição da região. As excursões guiadas são uma ótima forma de aproveitar tudo. 

Faça um desses passeios pelo histórico bairro French Quarter ou siga um roteiro pelos 

cemitérios, locais assombrados e locais de culto do vodu de Nova Orleans. 

 

A cidade também transpira música. No Preservation Hall, músicos incríveis se revezam 

tocando o tradicional jazz de Nova Orleans em um ambiente extremamente intimista e 

com ótima acústica. Chegue cedo para a fila ou compre seu ingresso com 

antecedência para um dos lugares limitados da casa. Mais do que qualquer outro 

ponto da cidade, a Frenchmen Street é um centro de música ao vivo e conta com 

locais como o The Spotted Cat Music Club. O ambiente aconchegante recebe até três 

bandas por noite, apresentando os mais variados tipos de jazz.  

 

A gastronomia e a cultura de coquetéis são essenciais em qualquer visita a Nova 

Orleans. De cafés ao ar livre até restaurantes sofisticados, você encontra uma série de 

interpretações de pratos típicos locais, como beignets cobertos com açúcar, 

jambalaya e sua fragrância e andouille (um tipo de linguiça temperada e defumada). 

 



 

 

Aventure-se também fora da cidade para ter experiências únicas. Em St. Tammany 

Parish, as excursões pelo pântano cruzam os misteriosos canais da Louisiana, onde é  

 

possível avistar muitos jacarés. Ao longo da River Road, visite fazendas, como Laura, 

Oak Alley e Whitney, que fazem você embarcar em uma viagem no tempo. Faça uma 

excursão por propriedades preservadas e antigas senzalas cercadas por campos de 

cana-de-açúcar.  

 

 

Breaux Bridge e Lafayette, Louisiana 

Sugestão: de 2 a 4 dias 
 

 

Na região cajun da Louisiana, Vermilionville e Acadian Village recriam as vidas dos 

primeiros colonizadores. Faça uma excursão por construções restauradas e réplicas, 

locais que hoje promovem exposições e artesãos. 

 

Faça também uma excursão gastronômica para provar pratos típicos da região, como 

o lagostim. Depois, visite o Café des Amis, que serve um camarão com farinha de 

milho imperdível nos brunches de domingo. Outra opção é o The Boudin Shop, local 

informal e muito procurado que serve bolinhos fritos de linguiça, arroz e tempero.  

 

Você também pode ir ao Prejean’s, restaurante onde as apresentações de música ao 

vivo roubam o show. Músicos locais e de todas as partes, além de todos os tipos de 

apresentações artísticas, fazem do Acadian Center for the Arts (Centro Acadiano de 

Artes) outra boa aposta.   

 

Não vá embora sem fazer uma excursão pelo pântano para avistar o lago Martin 

Rookery e suas belas aves pernaltas. 

 

 

 

 

  

   



 

Biloxi, Mississippi 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 

 

Uma série de cassinos abertos 24 horas atraem visitantes com seus caça-níqueis e 

suas mesas de jogos para a cidade litorânea de Biloxi. Além disso, os resorts que 

abrigam esses cassinos oferecem várias outras comodidades, como spas luxuosos, 

piscinas convidativas, acesso a campos de golfe exclusivos e alguns dos melhores 

restaurantes e lugares para se divertir da região, e sempre recebem grandes 

celebridades. A vista das águas cintilantes do Golfo do México complementa a 

experiência.  

 
 
Praias do Golfo 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 
 

Para curtir o sol, vá para as praias do Golfo do Alabama. Comunidades como Gulf 

Shores e Orange Beach oferecem o que há de melhor para quem quer descansar em 

uma praia do Golfo do México: areias fofas e branquinhas, águas cristalinas, muitas 

opções de atividades e descanso ao sol. Alugue um caiaque ou stand-up paddle para 

explorar as águas do Golfo próximo à costa e embarque em um cruzeiro para 

conhecer outros pontos do litoral. Há opções de passeios de barco para observar os 

golfinhos, navegar e praticar pesca em alto-mar, um passatempo muito comum na 

região. Não deixe de provar frutos do mar frescos e locais durante a sua visita. 

 

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


