Itinerário sugerido:
Houston, Austin, San Antonio e
Território de Colinas do Texas
Divirta-se nas diversas opções de lojas e museus de Houston e a
capital da música ao vivo de Austin. Depois vá para o Território de
Colinas do Texas, onde estradas cênicas levam você a piscinas naturais
e trilhas para caminhadas ao pôr do sol. Em San Antonio, descubra as
influências latino-americanas nos locais históricos, nas lojas autênticas
e na deliciosa culinária Tex-Mex.

Houston, Texas
Sugestão: de 2 a 3 dias
Houston é uma cidade repleta de museus, mas sua principal atração é o Space Center
Houston (Centro Espacial Houston), que expõe um foguete Saturno V e uma cápsula
de exploração de Marte. Passe o dia no local para assistir palestras de astronautas e
fazer uma excursão pelo Johnson Space Center (Centro Espacial Johnson), que
controla missões e monitora a estação espacial internacional.
Quer ainda mais diversão? Assista a um jogo de basquete do time Houston Rockets ou
aproveite para fazer compras no The Galleria, o maior centro comercial do Texas e um
dos maiores dos EUA. O The Galleria conta com centenas de lojas de departamentos e
lojas especializadas, 50 opções de restaurantes e dois hotéis, além de bancos
internacionais e atrações como uma área de diversões e uma pista de patinação no
gelo.

Austin, Texas
Sugestão: de 2 a 3 dias
Honrando sua reputação de capital da música ao vivo, Austin conta com cerca de 250
estabelecimentos que promovem apresentações. Vá a um bar de estilo retrô como o
The Continental Club para assistir shows de rockabilly, música country e swing. Você
também pode reservar ingressos para o espetáculo Austin City Limits Live no The

Moody Theater, uma ótima instalação que promove concertos de todos os tipos e o
Austin City Limits, o festival de música mais televisionado dos EUA.
Você talvez conheça Austin pelo South by Southwest Music Festival (Festival de
Música South by Southwest). Como a cidade recebe outros festivais durante o ano
todo, fique atento à programação da cidade.
De café da manhã com tacos recheados com ovos direto da fazenda e avocados até
margaritas excepcionais, Austin também é conhecida pela culinária Tex-Mex.
Experimente esses sabores em um dos food trucks ou trailers de comida mais
populares da cidade.

Território de Colinas do Texas
Sugestão: de 2 a 4 dias
Siga de carro para o Território de Colinas (a Highway 16 apresenta belas paisagens)
para avistar campos de tremoço azul. Faça uma parada em uma piscina natural para
refrescar-se. Os destinos mais procurados pelos moradores locais são Krause Springs,
Blue Hole e Hamilton Pool. Mais tarde, faça a trilha de 800 metros até a Enchanted
Rock (Pedra Encantada) para assistir ao pôr do sol em uma formação de granito que
proporciona vistas inesquecíveis.
Aproveite para conhecer as cidades da região, como Fredericksburg, onde as
excursões a pé apresentam toda a tradição alemã local. Em seguida, prove pratos
típicos e cervejas nos bistrôs, nas padarias e nas cervejarias ao ar livre da cidade.
O Território das Colinas também tem muito orgulho da tradição do seu churrasco. O
carvão confere um sabor característico a diferentes cortes de carne, como a típica
carne macia de peito. Procure um bom restaurante para provar o emblemático
churrasco da região, como o Cooper’s Old Time Pit Bar-B-Que.

San Antonio, Texas
Sugestão: de 2 a 4 dias
As missões católicas espanholas – incluindo a Mission San Antonio de Valero,
conhecida como o Alamo – do século XVIII de San Antonio receberam o título de
Patrimônio da Humanidade recentemente. Visite-as para fazer excursões e conferir
eventos especiais.
Nas proximidades, a região conhecida como River Walk é composta por uma série de
vias pavimentadas às margens do rio que dá nome à cidade. Siga por ela para
encontrar restaurantes com áreas ao ar livre ou fazer um rápido passeio de barco.
Nesse reduto latino-americano, as roupas e os itens artesanais de origem mexicana
são lembranças exclusivas, e a gastronomia é incomparável. A culinária local,
conhecida como Tex-Mex, combina tradições mexicanas e americanas. Prove
enchiladas em um restaurante familiar ou tacos de peixe em uma pequena taqueria.
Para conhecer outro lado de San Antonio, conheça os parques temáticos da cidade,
como o SeaWorld® San Antonio, o Six Flags® Fiesta Texas e parques aquáticos.

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

