
 
 
Itinerário sugerido:  
Utah, Idaho e Wyoming 
 
A capital de Utah, Salt Lake City, tornou-se um destino muito 
procurado pelas atrações culturais e pela vida ao ar livre. Saindo de 
Salt Lake City, siga o rio Snake para explorar o Yellowstone National 
Park (Parque Nacional de Yellowstone) e conhecer um pouco do Velho 
Oeste nas cidades montanhosas das proximidades.  
 
 
 
Salt Lake City, Utah 
Sugestão: 2 dias 
 

 

Dedicada à religião fundadora da cidade, a Igreja Mórmon, a Temple Square (Praça do 

Templo) tem 4 hectares e é a principal atração de Salt Lake City. Conheça a famosa 

arquitetura da região ou embarque no bonde para tirar ótimas fotos da praça e de 

outros pontos da cidade. Faça um passeio gratuito por jardins botânicos e por um 

arboreto no Red Butte Garden (Jardim Red Butte). Veja de perto a famosa neve 

fofinha do estado de Utah na Wasatch National Forest (Floresta Nacional Wasatch) ou 

aventure-se na pista de bobsled no Utah Olympic Park (Parque Olímpico de Utah), 

onde é possível encontrar atletas olímpicos em treinamento. No verão, entre os meses 

de junho e setembro, não deixe de visitar o Grande Lago Salgado, com águas tão 

salobras que fazem os corpos flutuarem. 

 

 

Idaho Falls, Idaho 
Sugestão: 1 dia 
 

 

Três horas ao norte de Salt Lake City, a cidade de Idaho Falls é um refúgio para 

descansar. Faça uma excursão a pé para conhecer a história da cidade e construções 

do início do século XX. Explore restaurantes, pubs e lojas no centro da cidade e siga 

para o calçadão do Idaho Falls Greenbelt (Cinturão Verde de Idaho Falls), próximo ao 

pitoresco rio Snake. Também no verão, a secretaria de artes e cultura realiza uma série 

de concertos ao ar livre. 

 



 

Yellowstone National Park, Wyoming 
Sugestão: 3 dias 
 

 

O trajeto de carro entre Idaho Falls e a parte sul de Yellowstone leva cerca de duas 

horas. O parque é imenso e oferece diversas opções de atividades e atrações, como 

observação da vida selvagem, pesca, passeios a cavalo, áreas para acampamento, 

trilhas para caminhadas e passeios de bicicleta, cachoeiras e áreas para a prática de 

esportes de inverno. Recomendamos as excursões guiadas para aproveitar as visitas 

ao máximo. O acesso de veículos é proibido de novembro a maio, mas há motoneves 

disponíveis durante o período. O parque também conta com nove hotéis, dos quais 

dois permanecem abertos durante o inverno, entre os meses de dezembro e março. 

 

 

Jackson, Wyoming 
Sugestão: de 2 a 3 dias 
 

 

A pequena cidade de Jackson, localizada no vale Jackson Hole, tem forte ligação com 

os pioneiros, o que fica claro com os passeios de charrete, os rodeios e as excursões 

pelos patrimônios da região. A praça central é famosa por ter quatro arcos imensos 

feitos de chifres de alces, obtidos no National Elk Refuge (Refúgio Nacional dos 

Alces), nas proximidades. No inverno, faça um passeio de trenó pelo refúgio para ver 

esses animais de perto. Muitas pessoas visitam a região no inverno para praticar esqui 

e curtir depois de passar o dia nas pistas. No verão, entre os meses de junho e 

setembro, aproveite para conhecer o centro da cidade de charrete e assistir a duelos 

de segunda-feira a sábado. As refeições ao redor das carroças são muito populares, e 

a experiência faz os visitantes sentirem-se verdadeiros caubóis.  

 

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


