
 
Itinerário sugerido:  
Washington, Idaho e Montana  
 
Com uma comunidade internacional e um espírito vanguardista, 
Seattle é um destino imperdível da região Noroeste do Pacífico. 
Seguindo para o leste, em direção a Idaho e Montana, os visitantes 
podem conhecer algumas das regiões mais desertas e de terreno mais 
acidentado do país. 
 
 
Seattle, Washington 
Sugestão: 4 dias 
 

 

O melhor cartão de visitas dessa cidade animada é o Pike Place Market (Mercado de 

Pike Place), um mercado histórico conhecido pela incrível variedade de itens, que vão 

desde produtos artesanais e multicoloridos até os famosos peixeiros que costumam 

atirar as pescas do dia para seus clientes. O bairro de Chinatown de Seattle é 

conhecido pela gastronomia, pelos mercados e pelas atrações, tudo com temática 

asiática. Aprecie a vista panorâmica do alto do ponto turístico Space Needle, encante-

se com as esculturas de vidro do Chihuly Garden and Glass (Jardim de Vidro Chihuly) 

e explore o Museum of Pop Culture (Museu de Cultura Pop) projetado por Frank O. 

Gehry, atrações que estão muito próximas. Aproveite para fazer um passeio à beira-

mar e conhecer o Olympic Sculpture Park (Parque Olímpico de Esculturas). Os 

cruzeiros que partem do porto são uma ótima forma de tirar fotos incríveis da cidade, 

das montanhas e da baía.  

 

 

Coeur d’Alene, Idaho 
Sugestão: de 2 a 3 dias 
 

 

A cidade balneária de Coeur d’Alene fica uma hora de avião e cinco horas de carro a 

leste de Seattle. Nos dias mais quentes, muitas pessoas visitam o lago para nadar, 

andar de caiaque e tomar banho de sol. As excursões de barco levam os turistas para 

conhecer locais com belas paisagens, casas de alto padrão e o Coeur d’Alene Resort. 

A região também é conhecida por seus excelentes campos de golfe. Quem gosta de 

aventura pode passar o dia nas montanhas-russas de alta velocidade no Silverwood 

Theme Park (Parque Temático Silverwood), nas proximidades.  

 



 
 
Kalispell, Montana e Glacier National Park 
Sugestão: 3 dias 
 

 

As montanhas acidentadas de Kalispell convidam os visitantes a explorar a natureza. 

Essa região imensa abrigou a tribo Blackfeet por milhares de anos, e a operadora de 

turismo Sun Tours leva os visitantes para conhecer a região habitada pela tribo ao 

longo da cênica Going-to-the-Sun Road (Estrada em Direção ao Sol), onde é possível 

conhecer a história e a cultura desse povo. Kalispell também é um ótimo ponto de 

partida para visitar o Glacier National Park (Parque Nacional Glacier). Há muitas 

opções de atividades ao ar livre, como mountain biking, caminhadas e pesca no verão 

(entre os meses de junho e setembro) e caminhadas na neve e esqui no inverno (entre 

os meses de dezembro e março). A manutenção da estrada é limitada no outono, no 

inverno e na primavera (entre os meses de setembro e junho). Acesse o site do parque 

para conferir informações sobre o acesso de acordo com a época do ano. 

 

 

Missoula, Montana 
Sugestão: 1 dia 
 

 

O centro da agitação de Missoula, cidade universitária em franca expansão, é o Caras 

Park on the Clark Fork River, que promove espetáculos e eventos de todos os tipos 

durante o ano todo. Embarque no Carousel for Missoula (Carrossel de Missoula) e 

confira o surfe no rio, na formação conhecida como Brennan’s Wave. Conheça os 

locais e as construções históricas de Missoula com uma excursão a pé pelo centro da 

cidade. Aproveite para conhecer butiques e galerias e saborear uma boa refeição em 

um dos restaurantes ou pubs locais. Faça uma viagem com duração de meio dia para 

praticar rafting na Alberton Gorge (Garganta de Alberton) e curtir uma experiência 

inesquecível. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lewistown, Montana 
Sugestão: de 1 a 2 dias 
 

 

Na estrada para Lewistown é possível entender por que o estado de Montana é 

conhecido como País do Grande Céu. Essa vila encantadora, localizada no centro do 

estado, é um destino conhecido para a pesca de truta, principalmente nas águas  

geladas do Big Spring Creek (rio Big Spring). Nos dias de clima ameno, você pode 

visitar Bear Gulch e ver milhares de pictogramas pintados nas paredes dos 

desfiladeiros por povos nativos. Nos meses de setembro e outubro, grandes rebanhos 

de alces concentram-se na Slippery Ann Elk Viewing Area (Área de Observação de 

Alces Slippery Ann).  

 

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


