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Cidade de Nova York, Nova York, para Las Vegas, Nevada

Quatro horas e 45 minutos de voo/3604 quilômetros

Las Vegas, Nevada, para Palm Springs, Califórnia

Quatro horas e 15 minutos de carro/370 quilômetros

Palm Springs, Califórnia, para Los Angeles, Califórnia

Duas horas de carro/177 quilômetros

CIDADE DE NOVA YORK, NOVA YORK
Dia 1
Pegue um café e entre no Central Park, passeando pelo Central Park
Mall e se sentando em bancos exibidos em filmes famosos, como
“Encontro de Amor” e “Kramer vs. Kramer”. Vá até o Bethesda Terrace
and Fountain, uma famosa locação do cinema no Central Park, exibido
em “Harry e Sally - Feitos Um para o Outro” e “Os Produtores”. Este
também foi o local do famoso canto em “Encantada”. Passe pela Bow
Bridge (Ponte Bow) e saia do parque na 79th Street com a Fifth Avenue,
local do The Metropolitan Museum of Art (Museu Metropolitano de
Arte), mais conhecido como The Met. Como uma das famosas instituições culturais da cidade de Nova York, esta impressionante obra
arquitetônica é o lar de coleções de arte, música e moda e abriga a
famosa Met Gala (Gala do Met). Lembra da trama de “Oito Mulheres e
um Segredo” e do inesquecível assalto? A cena aconteceu no Met Gala.
Do The Met, volte para o Central Park e siga pela East Drive até a
Gapstow Bridge (Ponte Gapstow), o local onde Kevin McCallister
conhece a mendiga do parque que cuida dos pombos em “Esqueceram
de Mim 2: Perdido em Nova York”. Do outro lado da lagoa, entre no
espetacular lobby do The Plaza, o hotel onde uma grande parte do
filme foi filmada. Continue sua excursão sobre filmes ao longo da Fifth
Avenue até uma das famosas lojas de Nova York, a Tiffany & Co., o
homônimo de “Breakfast at Tiffany’s” (Bonequinha de Luxo) um filme
clássico estrelado por Audrey Hepburn. Recorde uma cena famosa e
compre um doce para comer enquanto aprecia as joias nas famosas
vitrines. A próxima parada, na 52nd Street com a Lexington Avenue, é o
local de uma das fotos de publicidade mais conhecidas já tiradas – veja
onde a estrela de “O Pecado Mora ao Lado”, Marilyn Monroe, posou
sobre as grades do metrô enquanto seu vestido branco levanta com a
rajada de um trem que passava.
O almoço será em um dos lugares históricos de Nova York, a Grand
Central Station. A magnífica arquitetura torna este edifício singular para
locações cinematográficas e ele tem servido de cenário para muitos
filmes, incluindo “Intriga Internacional” e “Os Vingadores”. Desfrute do
almoço no famoso Oyster Bar & Restaurant, no local, depois, atravesse
a rua para conferir a New York Public Library (Biblioteca Pública de
Nova York). Depois de passar entre os leões de mármore apresentados
em “Os Caça-Fantasmas”, entre no saguão principal, que foi o cenário
do casamento de Carrie e Big em “Sex and the City”. Ao explorar este
espetacular edifício, seus livros e exposições, procure as áreas mostradas em “Homem-Aranha” e “O Dia Depois de Amanhã”.
O famoso arranha-céu da cidade de Nova York, o Empire State
Building, já foi cenário de muitos filmes, principalmente da inesquecível
cena romântica de “Sintonia de Amor” e o refúgio final de “King Kong”
no filme de 1933, estrelado por Fay Wray. Volte esta noite ao Central
Park para jantar em um restaurante histórico, Tavern on the Green, o
local de cenas de grandes sucessos de bilheteria como “Amigas para
Sempre”, “Os Pinguins do Papai” e “Os Caça-Fantasmas”.

Hospedagem: Cidade de Nova York, Nova York

Empire State Building, cidade de Nova York

Dia 2
Sente-se e relaxe por um momento no Sutton Place Park, na 58th Street,
enquanto relembra a cena em “Manhattan”, onde Woody Allen e Diane
Keaton assistem ao nascer do sol sobre o rio East e a Queensboro Bridge
(Ponte Queensboro). Em seguida, pegue um táxi ou o metrô para o Flushing
Meadows Park (Parque Flushing Meadows), no Queens, local da Feira
Mundial de 1964. A Unisphere da feira, uma homenagem à era espacial e à
“Paz através da compreensão”, ainda está presente no local e mesmo através
de “Men in Black” (MIB - Homens de Preto), que mostrou o globo de metal de
36 metros sendo obliterado por uma espaçonave. Retornando a Manhattan,
pare para almoçar no Café Lalo, onde Meg Ryan e Tom Hanks se conheceram
em “Mensagem para Você”. A uma curta caminhada do café está o American
Museum of Natural History (Museu Americano de História Natural), um dos

maiores do mundo, com coleções que incluem plantas, animais, artefatos e
dinossauros. As exposições ganham vida no filme familiar “Uma Noite no
Museu”. O que poderia ser mais divertido do que ver os personagens, incluindo Rexy, o tiranossauro rex, e Dexter, o macaco? Você não pode visitar Nova
York sem explorar a Times Square, especialmente à noite, quando a área é
iluminada por outdoors de neon. Relembre cenas de filmes como “Eu Sou a
Lenda”, onde Will Smith caça veados na praça deserta; “Impacto Profundo”,
onde uma onda gigante destrói a área; ou onde “Capitão América” acorda
depois de 70 anos dormindo. Jante no Planet Hollywood com uma variedade
fantástica de memórias de filmes e vistas espetaculares da Times Square.

Hospedagem: Cidade de Nova York, Nova York

Times Square, Nova York

Dia 3
Abrangendo o rio East entre os distritos de Manhattan e Brooklyn, a
Brooklyn Bridge (Ponte do Brooklyn) é uma das pontes suspensas mais
antigas dos EUA. Reviva momentos clássicos do cinema enquanto atravessa
a ponte para o Brooklyn. Você se lembra da luta de Norman Osborn com
o Homem-Aranha para salvar Mary Jane, a cena em que Miranda e Steve
se reconciliaram em “Sex and the City” ou a ponte sendo explodida em
“Eu Sou a Lenda”? Ao chegar ao Brooklyn, pegue um táxi ou um serviço
de transporte compartilhado para atravessar a Verrazano-Narrows Bridge
(Ponte Verrazano-Narrows) até Staten Island. Peça ao motorista para parar
antes de atravessar a ponte para que você possa reviver a cena de “Os
Embalos de Sábado à Noite”, onde Tony divide um banco com Stephanie,
com vista para a ponte enquanto sonha em deixar o Brooklyn para viver
em Manhattan.
Embarque na Staten Island Ferry (Balsa de Staten Island) para a travessia
gratuita de volta a Manhattan. A balsa que apareceu em uma das principais
cenas de “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” oferece vistas deslumbrantes
da Estátua da Liberdade. Este símbolo icônico da liberdade tem sido o
ponto focal de muitos filmes de Hollywood. Lembra da cena em que Rose
vê a estátua pela primeira vez em “Titanic” ou a cena chocante no final
de “Planeta dos Macacos” original? Ao chegar a Manhattan, faça uma
caminhada de 30 minutos passando pela escultura do Touro de Wall Street,
o 9/11 Memorial (Memorial do 11 de Setembro) e o One World Trade
Center até o quartel dos bombeiros Hook and Ladder 8 do Departamento
de Bombeiros de Nova York, a sede de “Os Caça-Fantasmas”.
Para o almoço, faça uma curta corrida de táxi ou use o serviço compartilhado
de transporte para chegar ao Katz’s Delicatessen, no Lower East Side; e
experimente o sanduíche de pastrami. Procure a placa com os dizeres “...
hope you have what she had!” para encontrar a mesa onde Billy Crystal
e Meg Ryan se sentaram para uma cena memorável em “Harry e Sally Feitos Um para o Outro”. Reserve espaço para a sobremesa, e faça uma
curta caminhada até o West Village para saborear cupcakes na Magnolia
Bakery, uma favorita de Carrie em “Sex and the City.” Quem consegue
vir para Nova York e não fazer compras? A Macy’s, uma das maiores lojas
de departamento do mundo, foi cenário de “De Ilusão Também Se Vive”.
Não há melhor época para visitar do que na temporada de férias, quando a
loja é enfeitada com o esplendor de Natal. Vá até o Greenwich Village esta
noite para comer uma das fantásticas pizzas de Nova York no Joe’s Pizza,
onde Peter Parker trabalhou em “Homem-Aranha 2”.

Hospedagem: Cidade de Nova York, Nova York

Brooklyn Bridge, cidade de Nova York

Neon Museum, Las Vegas

CIDADE DE NOVA YORK, NOVA YORK,
PARA LAS VEGAS, NEVADA
Quatro horas e 45 minutos de voo/3604 quilômetros

Dia 4
Faça um voo cedo da cidade de Nova York para a meca do
entretenimento de Las Vegas. Veja letreiros de neon vintage no
Neon Museum (Museu de Neon) no centro de Las Vegas – a
melhor época para visitar é depois do anoitecer para ver os letreiros
iluminados em toda a sua glória passada. Do museu, siga para a
Fremont Street, lar de muitos dos cassinos originais da cidade.
Você encontrará um telão de LED de 457 metros, três palcos ao vivo,
artistas de rua e uma tirolesa. A Fremont Street já foi o palco de
grandes sucessos de bilheteria de Hollywood, como “O Implacável”,

com Sylvester Stallone e a perseguição de caminhões de
bombeiros em “Con Air - A Rota da Fuga”. Fremont East tornouse um centro de restaurantes e bares exclusivos e um deles é
imperdível, o Atomic Liquors. Exibido em “Se Beber, Não Case!”,
o Atomic Liquors é o bar mais antigo de Las Vegas. Para o jantar,
visite o Oscar’s Steakhouse no the Plaza Hotel, onde Sharon
Stone e Robert De Niro discutiram sobre seus gastos no “Casino”.

Hospedagem: Las Vegas, Nevada

LAS VEGAS, NEVADA
Dia 5
Comece uma excursão em Las Vegas com uma oportunidade para fotos na
placa de boas-vindas de Las Vegas, na parte sul da Strip, depois, atravesse
a rua para chegar à Little Church of the West, que foi realocada para cá
quando sua propriedade original, o Frontier Hotel and Casino, foi demolido.
A capela já foi palco de casamento de verdadeiras estrelas – incluindo Cindy
Crawford, Richard Gere e Judy Garland e Mark Herron – além do casamento
de Elvis Presley e Ann-Margret em “Amor a Toda Velocidade”. A uma curta
caminhada ao longo da Strip, passando pelo Mandalay Bay e o Luxor, está
o Tropicana; pegue um táxi ou use o serviço de transporte compartilhado
para chegar rapidamente. O Tropicana foi o local do cassino Tropigala em
“O Poderoso Chefão” e “O Poderoso Chefão Parte II”. O resort abrigou o
teatro de revista Folies Bergere por mais de 50 anos e foi exibido em “Viva
Las Vegas” e “007 - Os Diamantes São Eternos”. Embora o hotel tenha sido
reformado e modernizado, o famoso Chevy vermelho de 1957 ainda é um
elemento fundamental na entrada.
Siga para o MGM Grand para ver a estátua em tamanho maior do que real
de Leo, o leão da MGM, na entrada, depois, pegue o monotrilho até a sua
próxima parada, o Westgate Las Vegas, que anteriormente era o Hilton
Las Vegas e lar de Elvis Presley na década de 1970. O hotel foi o The Whyte
House no filme de James Bond “Os Diamantes São Eternos”. Para desfrutar
de uma autêntica experiência em Las Vegas, almoce na Strip no Peppermill,
o cenário dos filmes “Cassino”, “Cotton Club” e “Showgirls” – o hambúrguer deles é imperdível! Em frente ao Peppermill fica o Circus Circus. “Austin
Powers: Um Agente Nada Discreto” e “Os Diamantes São Eternos” apresentaram o famoso Midway, onde você poderá assistir a apresentações de
circo diariamente.
Caminhe ao sul, ao longo da Strip, até o Treasure Island, onde você verá
navios de guerra do show agora fechado Sirens of TI. Em “Miss Simpatia”, o
local foi o cenário da última cena, onde Sandra Bullock resgatou a Miss EUA
durante a batalha de piratas. Relaxe na piscina esta tarde antes de assistir a
um dos espetáculos do Cirque du Soleil. O Beatles LOVE certamente despertará um clima de festa, ou assista a um dos principais destaques de Las
Vegas.

Hospedagem: Las Vegas, Nevada

Fremont Street, Las Vegas

Dia 6
Hoje, vá ao Venetian Resort and Casino para explorar o St. Mark’s
Square, passeie de gôndola pelos canais e veja o Campanile. O resort
apresentado em “Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa”, e o “Tá Todo
Mundo Louco!” foi filmado no local do antigo Sands Hotel, o cenário do
filme “Onze Homens e um Segredo” original. A Copa Room apresentada no filme de 1960 foi palco de aparições regulares dos membros do
Rat Pack – Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Dean Martin.
Enquanto estiver no Venetian, visite o Madame Tussauds e tire uma foto
com estátuas de cera de suas estrelas favoritas.
Lembra do filme “Férias Frustradas em Las Vegas” com Chevy Chase? O
Siegfried & Roy’s Secret Garden and the Dolphin Habitat do outro lado
da rua no The Mirage foi o cenário de muitas cenas, e o cassino é onde
Clark Griswold apostou e perdeu as economias da família. Ao lado do The
Mirage fica o famoso Caesars Palace com seu tema e fontes famosas

Bellagio e Caesars Palace, Las Vegas

romanos. Os elevadores, as piscinas e a entrada espetacular em mármore
e elementos dourados foram exibidos em “Se Beber, Não Case!”.
Atravesse a Strip para apreciar um almoço tardio no bistrô francês Mon
Ami Gabi, localizado no Paris Las Vegas; solicite uma mesa no pátio –
vale a pena esperar, pois você poderá ver as Fontes do Bellagio daqui.
Após o almoço, visite o Bellagio, famoso tanto por ser o cenário do
remake de 2001 de “Onze Homens e um Segredo”, quanto por suas espetaculares fontes. As impressionantes exposições sazonais e o lobby do
conservatório, com uma bela escultura de vidro de Chihuly no teto, foram
vistos no filme. Assista a shows, realizados a cada meia hora, onde as
fontes irrompem para uma partitura musical, como a gangue de “Onze
Homens e um Segredo” fez no final do filme.

Hospedagem: Las Vegas, Nevada

LAS VEGAS, NEVADA, PARA
PALM SPRINGS, CALIFÓRNIA
Quatro horas e 15 minutos de carro/370 quilômetros

Dia 7
Parta de Las Vegas hoje e viaje pelo Mojave Desert (Deserto de
Mojave) até a Califórnia passando pelas antigas cidades ferroviárias de
Cima e Kelso, e chegue à famosa Rota 66 para passar um tempo em
Amboy, depois, siga até Twentynine Palms, passando pelo Joshua Tree
National Park (Parque Nacional Joshua Tree) até chegar a Palm Springs.
Antes de entrar em Palm Springs, você passará pelo Parque Eólico San
Gorgonio Pass, que foi o local da épica perseguição de helicóptero
em “Missão Impossível”. Para tirar excelentes fotos dos moinhos de
vento, vá até a Tipton Road, um trecho deserto de rodovia que também
foi o local de filmes como “Just Getting Started” e muitos vídeos e
ensaios fotográficos da moda. Depois de chegar a Palm Springs, faça
um passeio descontraído ao longo da Walk of Stars, a Calçada da Fama
de Palm Springs, que homenageia estrelas como Lauren Bacall, Sophia
Loren, Carol Channing e muitas outras. Pare no famoso Ingleside Inn,
onde Elizabeth Taylor, Frank Sinatra e Greta Garbo ficaram. Desfrute
de uma bebida no Melvyn’s, o antigo ponto de encontro das estrelas;
incluindo Sinatra e Liza Minnelli.

Hospedagem: Palm Springs, Califórnia

PALM SPRINGS, CALIFÓRNIA
Dia 8
Palm Springs foi o “Playground de Hollywood” de original, para onde as
primeiras estrelas do cinema podiam escapar e relaxar enquanto respeitavam
a famosa “regra das duas horas”, que exigia que as celebridades sempre
estivessem a duas horas do estúdio. Muitas estrelas construíram casas em
Palm Springs, e uma excursão por essas casas é imperdível, ainda que
você possa vê-las apenas da rua. Muitas estão abertas ao público durante
a Semana do Modernismo, em fevereiro. Compre um mapa que mostre
as casas das estrelas de cinema e explore no seu próprio ritmo. Robert
Alexander construiu muitas dessas casas, uma delas foi o “Refúgio de Lua
de Mel” de Elvis Presley, com excursões disponíveis no local nomeado
pelo jornal Desert Sun como o lugar número um a ser fotografado. Uma das
casas mais luxuosas é a Piazza de Liberace, que reflete a extravagância de
seu antigo proprietário, até a caixa de correio em formato de piano de cauda
e as notas musicais na cerca do jardim. Marilyn Monroe, que foi descoberta
por Johnny Hyde no famoso Racquet Club de Palm Springs, tinha uma casa
aqui na década de 1960; veja como a propriedade está hoje no bairro
Old Las Palmas. Outras casas para ver foram propriedade de Bing Crosby,
Frank Sinatra, Clark Gable e Katharine Hepburn. Termine um dia de turismo
visitando a propriedade de Cary Grant, que agora é um restaurante. A
atmosfera casual, mas sofisticada do Copley’s on Palm Canyon é um reflexo
perfeito de Palm Springs; a comida não vai decepcioná-lo.

Joshua Tree National Park, Califórnia

Hospedagem: Palm Springs, Califórnia

PALM SPRINGS, CALIFÓRNIA,
PARA LOS ANGELES, CALIFÓRNIA
Duas horas de carro/177 quilômetros

Dia 9
Antes de sair de Palm Springs, tome um café da manhã na Sherman’s Deli & Bakery. Aberta
desde 1963, esta delicatessen ao estilo de Nova York é um marco no deserto. Pegue a Interstate
10 para Los Angeles, o centro da indústria cinematográfica. Ao chegar a Los Angeles, pare
para tirar uma foto das Watts Towers, construídas por um imigrante italiano entre 1921 e 1954
em concreto, vidro quebrado, metal e outros itens encontrados. As torres – a mais alta tem 30
metros – são exibidas em muitos filmes, incluindo “La La Land: Cantando Estações”. Se você
quiser conhecer a antiga Hollywood, faça check-in em um hotel nos arredores de Hollywood,
Sunset Strip ou Beverly Hills.
Comece sua excursão sobre filmes na Hollywood Boulevard. Explore mais de 2.600 estrelas da
na Walk of Fame (Calçada da Fama) que homenageia ícones como Marilyn Monroe, Clark Gable
e Barbra Streisand. Siga os passos de suas celebridades favoritas. Entre em uma rua secundária
para chegar à N. Las Palmas Ave., 1738, o prédio onde Julia Roberts morava em “Uma Linda
Mulher” e que Richard Gere subiu a escada de incêndio. Um lugar imperdível na Hollywood
Boulevard é o TCL Chinese Theatre, o cenário para a cena de abertura de “Cantando na Chuva”
e local de muitas estreias de filmes, começando com “O Rei dos Reis” em 1927 e incluindo “Star
Wars” em 1977.
A primeira cerimônia do Oscar foi em 1929 no Hollywood Roosevelt Hotel; prestigie o Oscar
e visite o histórico lobby, quem sabe pedindo algo para comer ou um coquetel no Teddy’s Bar.
Quer ver uma verdadeira estatueta do Oscar? Faça uma excursão “Além do Tapete Vermelho”
no Dolby Theatre, a atual sede da cerimônia do Oscar. Mantendo o tema clássico de Hollywood,
jante esta noite no The Musso & Frank Grill, exibido em “Era uma Vez em... Hollywood”. Com
mais de 100 anos de história de Hollywood, o restaurante recebeu clientes famosos como Mary
Pickford, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor e Steve McQueen. As
estrelas relaxavam e os negócios de Hollywood eram fechados no Musso’s.

Hospedagem: Beverly Hills ou West Hollywood, Califórnia

LOS ANGELES, CALIFÓRNIA
Dia 10
Comece o dia nas Montanhas de Santa Monica no Griffith Observatory (Observatório
Griffith), cenário de filmes como “La La Land: Cantando Estações”, “Jurassic Park: O Parque
dos Dinossauros” e “As Panteras”, mas mais conhecido pelo culminante tiroteio no clássico de
James Dean “Juventude Transviada”. Você também terá vistas espetaculares de Los Angeles
e do Letreiro de Hollywood, um dos locais mais famosos do mundo e imperdível para quem
visita Los Angeles. Se você quiser caminhar até o letreiro, a viagem de ida e volta é de cerca
de 14 quilômetros. Para fazer uma caminhada mais curta e desfrutar de vistas incríveis, visite o
Mount Hollywood (Monte Hollywood), a viagem de ida e volta é de quatro quilômetros. Uma
excursão sobre filmes não é completa sem fazer à mundialmente famosa excursão pelos estúdios
no Universal Studios Hollywood. Os filmes são filmados nos palcos de som que você visitará.
Explore o departamento de propriedades, bem como a casa Psycho, Amityville de “Tubarão”
e A Hora do Pesadelo. Aproveite os muitos passeios e atrações que homenageiam os sucessos
de bilheteria de hoje.

Hospedagem: Beverly Hills ou West Hollywood, Califórnia

Griffith Observatory, Los Angeles

Dia 11
A primeira parada de hoje será para a excursão Paramount
Pictures Studio Tour, com duração de duas horas. Entre pelos
portões consagrados, por onde muitas estrelas passaram antes
de desfrutar de uma experiência nos bastidores, explorando
o set externo, os palcos de som e o depósito de objetos que
foram palco de sucessos de bilheteria como “Crepúsculo dos
Deuses” e “Titanic”. Adjacente ao estúdio está o Hollywood
Forever Cemetery (Cemitério Hollywood Forever), o local
de descanso final de muitas estrelas de Hollywood. Pegue
um mapa na loja de flores ao entrar, se quiser localizar
onde Mickey Rooney, Cecil B. DeMille, Douglas Fairbanks e
centenas de outras estrelas foram sepultadas. O cemitério
foi inaugurado em 1899 e abriga dois mausoléus internos,
bem como sepulturas ao ar livre identificadas com lápides,
monumentos e outros marcadores mais incomuns. Visite o
Judy Garland Pavilion (Pavilhão de Judy Garland), onde a
estrela tardia foi sepultada em 2017 depois de ser removida
de seu local de sepultamento original em Nova York.
Pare para almoçar cedo no Connie and Ted’s, que fica a
uma curta distância de carro, na Santa Monica Boulevard,
em West Hollywood, e experimente o sanduíche de lagosta.
Depois, siga para Hollywood Hills e passe por Laurel Canyon
até chegar à Mulholland Drive, passando pelas casas de
muitas estrelas. Na Mulholland Drive, pare no Barbara A.
Fine Overlook at the Summit para apreciar as vistas de
casas deslumbrantes e de Los Angeles à distância. Siga pelo
Coldwater Canyon (Cânion Coldwater) até Beverly Hills para
ver mais casas de estrelas. Reserve uma excursão ou compre
um mapa e explore por conta própria. A Pickfair, a Greystone
Mansion e a Hearst Castle são imperdíveis!
No caminho para a Rodeo Drive, passe pela Beverly Hills City
Hall (Prefeitura de Beverly Hills) que serviu como delegacia de
polícia em “Um Tira da Pesada”. Passeie pela Rodeo Drive e
veja as vitrines das lojas onde se recusaram a atender Julia
Roberts em “Uma Linda Mulher”, antes de ela ir às compras
com o dinheiro de Richard Gere.
Outro local favorito das estrelas é o Beverly Hills Hotel.
Cenário de muitos filmes, o hotel foi capa do álbum “Hotel
California” da banda Eagles. Pare para saborear um coquetel
no Bar Nineteen12 ou um café no Fountain Coffee Room.
Nunca se sabe quem você pode encontrar. Volte pela
Sunset Boulevard até a famosa Sunset Strip, lar de alguns
estabelecimentos de celebridades, como The Viper Room e
Skybar. Se você conseguir uma reserva, presenteie-se com
um jantar no Chateau Marmont, o melhor ponto de encontro
de celebridades; jante no terraço ou no salão de jantar.

Hospedagem:
Beverly Hills ou West Hollywood, Califórnia
Paramount Studios, Los Angeles

Dia 12
Visite o Oceano Pacífico antes de sair da cidade. Comece em “Xanadu” e explore a bela praia. Seguindo para o aeroporto,
Venice Beach para descobrir uma mistura eclética de artistas
pare em Santa Monica e visite seu famoso píer com um
de rua, lojas descoladas, restaurantes exclusivos e, claro, a carrossel – que foi o cenário do Hipódromo Looff em “Golpe
Muscle Beach. Este ponto de encontro boêmio é imperdível. de Mestre”. Foi também aqui que Forrest Gump “correu para
Caminhe pelo calçadão onde Olivia Newton-John patinou em o oceano”. Almoce antes de ir para o aeroporto.

Santa Monica Pier, Santa Monica

Para buscar mais inspiração e ideias para viagens pelos EUA, acesse: VisitTheUSA.com

