
 
 
Itinerário sugerido:  
Cidades e parques nacionais de Utah 
 
Vida ao ar livre é o que define as experiências em Utah. Algumas das 
paisagens desérticas mais conhecidas do estado atraem visitantes e 
enfeitam porta-retratos por todo o mundo. A região também é 
conhecida por suas atrações culturais e pela arquitetura de Salt Lake 
City e Provo. 
 
 
 
Salt Lake City, Utah 
Sugestão: 2 dias 
 

 

Como sede da Igreja Mórmon, o centro de Salt Lake City é dominado pela Temple 

Square (Praça do Templo). Os visitantes vão se admirar com a arquitetura das igrejas 

locais, como Tabernacle (Tabernáculo), Salt Lake Temple (Templo de Salt Lake) e 

Joseph Smith Memorial Building (Memorial a Joseph Smith). Não deixe de assistir a um 

ensaio do coral mórmon no Tabernacle. Outras atividades imperdíveis são a visita à 

biblioteca pública, uma verdadeira maravilha arquitetônica, e uma excursão educativa 

no Natural History Museum of Utah (Museu de História Natural de Utah). No verão, 

entre os meses de junho e setembro, aproveite para fazer caminhadas, passeios de 

bicicleta e caiaque e flutuar nas águas do Great Salt Lake (Grande Lago Salgado). No 

inverno, entre os meses de dezembro e março, pratique esqui em pistas de nível 

internacional no Big Cottonwood Canyon (Desfiladeiro Big Cottonwood). 

 

 

Provo, Utah 
Sugestão: 1 dia 
 

 

Menos de uma hora ao sul, a cidade de Provo é conhecida pelas belas paisagens e 

opções de recreação ao ar livre. A Provo Canyon Scenic Byway (Travessia Cênica do 

Desfiladeiro de Provo), também conhecida como Highway 189, sobre o desfiladeiro, 

onde é possível fazer caminhadas e passeios de bicicleta, pescar e tirar fotos pelo 

caminho. Próximo à estrada encontra-se a famosa Bridal Veil Falls (cachoeira Véu de 

Noiva), com 185 metros de altitude. De volta à cidade, caminhe pela Brigham Young  

 



 

 

University (Universidade Brigham Young) e explore os museus com entrada gratuita 

no campus, como o Museum of Palaeontology (Museu de Paleontologia), Museum of 

Art (Museu de Arte), Monte L. Bean Life Science Museum (Museu de Ciências da Vida 

Monte L. Bean) e Museum of Peoples and Cultures (Museu de Povos e Culturas).  

 

 
Moab, Utah 
Sugestão: 2 dias 
 

 

Alguns dos parques mais impressionantes da região Oeste estão em Moab. Conheça 

as famosas rochas equilibristas, arcos em rochas avermelhadas e outras misteriosas 

formações geológicas no Arches National Park (Parque Nacional dos Arcos). Faça 

uma parada no Dead Horse State Park (Parque Estadual de Dead Horse) para 

conhecer o local de gravação da famosa cena do desfiladeiro do filme Thelma & 

Louise. Por ser um International Dark Sky Park (Parque Internacional de Céu Escuro), o 

local também oferece vistas impressionantes da Via Láctea à noite. Nas proximidades, 

o Canyonlands National Park (Parque Nacional de Canyonlands) proporciona vistas 

impressionantes dos desfiladeiros e do rio Colorado, além de todos os tipos de 

recreação ao ar livre.  

 

 
Page, lago Powell, Utah e Arizona 
Sugestão: de 2 a 3 dias 
 

 

A cidade de Page recebe os visitantes com o lago Powell, localizado na divisa entre os 

estados de Utah e Arizona. O lago é muito procurado para instalação de casas 

flutuantes, pesca, passeios de caiaque e descidas de rafting. Os visitantes podem 

conhecer, ainda, os desfiladeiros Antelope e Navajo, o Rainbow Bridge National 

Monument (Monumento Nacional Rainbow Bridge) e a Horseshoe Bend (Curva da 

Ferradura), uma das curvas mais fotografadas do rio Colorado. Há excursões guiadas 

no local. Quem gosta de aventura também pode fazer passeios de helicóptero ou 

balão de ar quente para ver tudo de cima. 

 

 
 



 
Grand Staircase-Escalante National Monument  
e Kanab, Utah 
Sugestão: 2 dias 
 

 

A Highway 89 liga as cidades de Page e Kanab, passando pela parte sul do Grand 

Staircase-Escalante National Monument (Monumento Nacional Grand Staircase-

Escalante). A paisagem inexplorada foi o último ponto da porção continental do país a 

entrar no mapa dos EUA e é conhecida por seus desfiladeiros surpreendentes e suas 

opções de atividades ao ar livre. Faça uma excursão guiada para explorar as rochas 

esculpidas e as fendas dos desfiladeiros da região. A cidade de Kanab também dá 

acesso a grandes parques, como o Zion National Park (Parque Nacional de Zion) e o 

Grand Canyon. 

 

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


