
NOS LITORAIS
DOS GRANDES LAGOS

ILLINOIS – WISCONSIN – MINNESOTA – MICHIGAN



NOS LITORAIS DOS GRANDES LAGOS

CHICAGO

MILWAUKEE

DETROITMADISON

MINNEAPOLIS E ST. PAUL

GRAND RAPIDS

ST. IGNACE

SAUGATUCK

MARQUETTEBAYFIELD

Chicago, Illinois a Madison, Wisconsin  3 horas/236 quilômetros

Madison, Wisconsin a Minneapolis e St. Paul, Minnesota  4 horas e 15 minutos/439 quilômetros

Minneapolis e St. Paul a Grand Rapids, Minnesota  3 horas/286 quilômetros

Grand Rapids, Minnesota a Bayfield, Wisconsin  3 horas/260 quilômetros

Bayfield, Wisconsin a Marquette, Michigan  3 horas e 45 minutos/330 quilômetros 

Marquette, Michigan a St. Ignace, Michigan  2 horas e 45 minutos/256 quilômetros

St. Ignace, Michigan a Detroit, Michigan  4 horas e 45 minutos/476 quilômetros

Detroit, Michigan a Saugatuck, Michigan  3 horas e 15 minutos/273 quilômetros

Saugatuck, Michigan a Milwaukee, Wisconsin  4 horas e 30 minutos/386 quilômetros  

Milwaukee, Wisconsin a Chicago, Illinois    2 horas e 30 minutos/148 quilômetros

Observação: Opção de começar em Chicago, Illinois; Minneapolis e St. Paul, Minnesota; ou Detroit, Michigan



Institute of Chicago (Instituto de Arte de Chicago). Os visitantes podem 
fazer um cruzeiro de barco pelo rio Chicago e até o lago Michigan para 
ver o espetacular horizonte, ou ter uma perspectiva panorâmica no 360 
Chicago, no 94º andar do John Hancock Center (Centro John Hancock). 
Os mais corajosos podem conhecer o TILT, um observatório todo em vidro 
que se projeta a um ângulo de 30° sobre a Michigan Avenue.

Chicago, Illinois, a capital cultural do Centro-Oeste é um destino adequado 
para toda a família. O Millennium Park (Parque Millenium) é uma visita 
obrigatória para eventos e artes públicas de nível mundial que ocorrem 
por todo o ano, e o Navy Pier oferece passeios em parques de diversão, 
compras e gastronomia. O Field Museum of Natural History (Museu 
Field de História Natural) e o Shedd Aquarium (Aquário Shedd) são alguns 
dos maiores museus especializados em suas áreas do mundo. Quem 
gosta de arte pode examinar um acervo com mais de 300 mil itens no Art 

360 Chicago, Illinois

CHICAGO, ILLINOIS
Dia 1

Hospedagem:  Chicago, Illinois



Dirija até Madison, capital do estado de Wisconsin e uma cidade ativa e 
focada nas atividades ao ar livre. Aproveite para passear, fazer passeios de 
bicicleta, caminhar na neve ou esquiar pelas trilhas cênicas do University of 
Wisconsin-Madison Arboretum (Arboreto da Universidade de Wisconsin-
Madison). Visite Taliesin, a famosa obra-prima do arquiteto Frank Lloyd 
Wright em Spring Green. Faça uma excursão para conhecer um pouco da 
florescente cena cervejeira de Madison, seguida por uma refeição deliciosa 
às margens do lago Mendota ou do lago Monona. Encerre sua viagem 
alugando equipamento de stand-up paddle, pedalinho ou caiaque, ou 
aproveite para relaxar em uma excursão guiada de barco.

CHICAGO, ILLINOIS 
A MADISON, WISCONSIN

Hospedagem:  Madison, Wisconsin

Dia 2
3 horas/236 quilômetros

Hospedagem:  Minneapolis e St. Paul, Minnesota 

MADISON, WISCONSIN
A MINNEAPOLIS E ST. PAUL, MINNESOTA
Dia 3

Continue suas viagens a noroeste cruzando Wisconsin, seguindo até as 
Twin Cities (Cidades Gêmeas) de Mineápolis e St. Paul, em Minnesota. 
Pelo caminho, visite os vales de Wisconsin e veja o rio Wisconsin. 
Descubra as vistas espetaculares dos Lower e Upper Dells (Vales superior 
e inferior) em uma excursão de barco. Na chegada às Twin Cities, vista seu 
tênis de caminhada e explore a estonteante área da Cadeia de lagos de 
Mineápolis, que inclui trilhas paisagísticas para caminhadas ao redor do 
lago Calhoun, do lago Harriet e outros. Reidrate-se com uma cerveja 
em uma das diversas cervejarias da cidade, como a Fulton Brewery (uma 
das cervejarias artesanais mais populares da área). Saboreie um jantar em 
um restaurante no centro de Mineápolis antes de assistir a uma peça no 
premiado Guthrie Theatre (Teatro Guthrie).

4 horas e 15 minutos/439 quilômetros

Madison, Wisconsin



Minneapolis Sculpture Garden, Minnesota

St. Paul, para ver o Minnesota’s Capitol Building (Prédio do capitólio 
de Minnesota), enfeitado com cavalos dourados, e caminhe pela Summit 
Avenue para ver as mansões históricas da cidade. Enquanto estiver lá, 
reserve um tempo para explorar o Science Museum of Minnesota (Museu 
de Ciências de Minnesota), um museu interativo e com ótima.

Comece com uma caminhada pelo Minneapolis Sculpture Garden 
(Jardim de esculturas de Mineápolis) (não deixe de ver a icônica escultura 
Spoonbridge and Cherry) e visite o Walker Art Center (Centro de 
artes Walker). Torça para a equipe da casa em um jogo de beisebol do 
Minnesota Twins, no Target Field, ou reserve um dia para passear pelo 
Mall of America, um enorme shopping repleto de mais de 400 lojas, 
restaurantes e locais de entretenimento, incluindo um aquário e um parque 
de diversões indoor. Cruze o rio Mississippi até a “gêmea” de Mineápolis, 

MINNEAPOLIS E ST. PAUL, MINNESOTA
Dia 4

Hospedagem:  Minneapolis e St. Paul, Minnesota 



MINNEAPOLIS E ST. PAUL A GRAND RAPIDS, MINNESOTA
Dia 5

3 horas/286 quilômetros

e entretenimento vibrantes. A área de Grand Rapids oferece uma grande 
variedade de oportunidades para comer e fazer compras em boutiques.

Hospedagem:  Grand Rapids, Minnesota

Viaje a norte por Minnesota, conhecida como a “Terra dos 10 mil 
lagos” até Grand Rapids. Aqui você encontrará um charme de cidade 
pequena cercado pela paisagem natural espetacular de Minnesota. Você 
descobrirá uma verdadeira experiência nas florestas do norte, recheada de 
aventuras ao ar livre, belezas, heranças arquitetônicas preservadas e arte 

Grand Rapids, Minnesota



Hospedagem:  Ashland, Wisconsin

GRAND RAPIDS, MINNESOTA A BAYFIELD, WISCONSIN
Dia 6

Retorne a Wisconsin por Bayfield, caminho até Apostle Islands National 
Lakeshore e um dos segredos mais guardados do meio-oeste. As Apostle 
Islands, em lago Superior são um paraíso para quem gosta da vida ao ar 
livre. Faça uma excursão de barco ou de pedalinho para ver as formações 
de rochas esculpidas, a vida selvagem abundante, os faróis e as cavernas 
do mar, ou fique em uma ilha para caminhar ou acampar. Nos invernos 
mais rigorosos, o lago congela, e os visitantes podem fazer passeios de 

3 horas/260 quilômetros

trenó ou dirigir sobre a superfície congelada. Os visitantes mais sortudos 
podem ter a oportunidade de ver incríveis penhascos e cavernas de gelo. 
Nos meses mais quentes, a balsa leva os visitantes até a pequena cidade 
de La Pointe em Madeline Island.

Apostle Islands National Lakeshore, Wisconsin



Marquette, Michigan

Hospedagem: Marquette, Michigan  

BAYFIELD, WISCONSIN A MARQUETTE, MICHIGAN
Dia 7

Siga até Michigan e explore a paisagística Keweenaw Peninsula 
(Península de Keweenaw), localizada nos arredores de lago Superior. Visite 
a Delaware Mine (Mina de Delaware), em Delaware, e o Fort Wilkins 
Historic State Park (Parque estadual histórico Forte Wilkins), em Copper 
Harbor. Uma parada no caminho no The Jampot, localizado em Eagle 
Harbor, é algo obrigatório. Operado pelos monges de Holy Transfiguration 
Skete, esta padaria e loja de presentes oferece conservas, bolos de frutas 
e doces frescos.

3 horas e 45 minutos/330 quilômetros 



Wawatam Lighthouse no Lake Huron, Michigan

Hospedagem:  St. Ignace, Michigan

MARQUETTE, MICHIGAN 
A ST. IGNACE, MICHIGAN
Dia 8

Quando estiver em Munising, planeje passar um dia em Pictured Rocks 
National Lakeshore, não esqueça de reservar um cruzeiro para ver os 
famosos penhascos de arenito colorido que sobem sobre o lago Michigan 
(os cruzeiros ao pôr do sol são espetaculares, mas não esqueça que esses 
são os que ficam lotados primeiro). O nome do local remete às camadas 
de minerais coloridos depositadas nas falésias de arenito. No inverno, a 
água do lago congela, muitas vezes se transformando em formações de 

gelo incríveis. Reserve um tempo para visitar o histórico farol em Au Sable 
Light Station, no caminho a Tahquamenon Falls State Park (Parque 
estadual das cataratas de Tahquamenon), perto de Newberry. Veja as 
adoráveis cataratas no rio Tahquamenon. Em seguida, faça um rápido 
passeio de balsa até Mackinac Island.

2 horas e 45 minutos/256 quilômetros



A arquitetura vitoriana, a ausência de redes hoteleiras e a proibição de 
carros na ilha remontam a uma época mais simples. Você pode caminhar, 
andar de bicicleta ou usar uma charrete para locomover-se pela região.

Hospedagem:  St. Ignace, Michigan

ST. IGNACE E MACKINAC ISLAND, MICHIGAN
Entre a península superior e a península inferior de Michigan, a Mackinac 
Island é um National Historic Landmark (Ponto Turístico Histórico 
Nacional) e boa parte de sua área compõe um parque estadual protegido. 
O horário de funcionamento da balsa que liga a ilha ao continente varia 
conforme a época do ano e o serviço é limitado no inverno. Diminua o 
ritmo e conheça este destino que leva os visitantes de volta no tempo. 

Mackinac Island, Michigan

Dia 9



Hospedagem: Detroit & Dearborn, Michigan

ST. IGNACE, MICHIGAN 
A DETROIT, MICHIGAN
Dia 10

Siga para Detroit, onde o centro da “Cidade dos motores” foi revitalizado 
com restaurantes da moda, lojas e espaços culturais. O imperdível Henry 
Ford Museum of American Innovation (Museu Henry Ford de inovação 
americana), nos arredores de Detroit, em Dearborn, Michigan, abriga 
carros, aviões e itens raros como a limusine do antigo presidente John 
F. Kennedy e o ônibus no qual Rosa Parks recusou-se a ceder seu lugar 
a um passageiro branco na época da segregação americana. Visite o 
Motown Museum (Museu da Motown) para conhecer o lugar onde 
ícones da música como Stevie Wonder, The Supremes e Marvin Gaye 

gravaram grandes sucessos. Conheça as obras de grandes mestres no 
Detroit Institute of Arts (Instituto de Artes de Detroit), local famoso 
pelos afrescos de Diego Rivera. Explore o aquário, o zoológico, o museu, 
a praia e outras atrações do Belle Isle Park (Parque Belle Isle), que oferece 
entrada gratuita à maioria das atrações. Há também diversas opções para 
curtir a vida noturna na cidade, como três hotéis cassinos e o famoso clube 
de jazz ao vivo Cliff Bell.

4 horas e 45 minutos/476 quilômetros

Henry Ford Museum, Michigan



parada final de hoje é Saugatuck, uma charmosa colônia de artistas e 
um destino turístico desde os anos de 1800. Faça uma caminhada até o 
porto, parando nas galerias de arte e lojas dessa histórica cidade na beira 
do lago.

Siga a oeste até Ann Arbor, lar da University of Michigan (Universidade 
de Michigan) e de belas vistas do rio Huron. A Main Street de Ann 
Arbor é considerada estar entre as melhores nos EUA, atraindo visitantes 
durante todo o ano. Sua próxima parada será Grand Rapids, caminho até a 
“Costa de ouro” de Michigan e autointitulada “melhor cidade da cerveja 
na América”, com mais de 40 cervejarias em sua Beer City Ale Trail. A 

Saugatuck, Michigan

DETROIT, MICHIGAN A SAUGATUCK, MICHIGAN
Dia 11

Hospedagem:  Saugatuck, Michigan

3 horas e 15 minutos/273 quilômetros



SAUGATUCK, MICHIGAN 
A MILWAUKEE, WISCONSIN

Hospedagem:  Milwaukee, Wisconsin

Viaje ao norte ao longo das margens do lago 
Michigan até a cidade resort de Muskegon, depois 
pegue a Lake Express Ferry (Balsa expressa 
no lago) pelo lago Michigan até Milwaukee, 
Wisconsin. Como a maior cidade de Winsconsin, 
Milwaukee continua a celebrar sua herança de 
cervejas artesanais enquanto expande seu apelo 
com uma poderosa cena artística, atrações de 
cidade grande, bairros históricos revitalizados 
e uma vibrante cena gastronômica feita com 
produtos locais. Autointitulada a “Cidade dos 
festivais”, Milwaukee é lar de muitos festivais de 
verão, incluindo o Summerfest, o maior festival 
de música do mundo. Explore atrações únicas, 
como o Milwaukee Art Museum (Museu de 
Arte de Milwaukee), o Miller Park (Parque Miller) 
e o Harley-Davidson Museum (Museu Harley-
Davidson). Conheça a herança cervejeira da cidade 
em passeios oferecidos pela MillerCoors e por 
microcervejarias locais como a Lakefront Brewery, 
Milwaukee Brewing Company e a Sprecher 
Brewing Company (também uma ótima opção 
para crianças, graças aos refrigerantes artesanais).

Dia 12
4 horas e 30 minutos/386 quilômetros  

Milwaukee Art Museum, Wisconsin



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

Cloud Gate, Illinois

sabores das badaladas cervejarias artesanais de Chicago fazendo um tour 
e provando as bebidas em uma cervejaria de bairro, como a Half Acre 
Beer Company.

Retorne a Chicago ao longo das margens do lago Michigan para explorar 
ainda mais essa incrível cidade. Visite algumas atrações icônicas de 
Chicago, como a escultura Cloud Gate (conhecida como “The Bean”) e 
experimente a pizza “deep-dish” no Gino’s East ou no Lou Malnati’s, ou 
um cachorro-quente típico de Chicago por toda a cidade. Mergulhe nos 

MILWAUKEE, WISCONSIN A CHICAGO, ILLINOIS
Dia 13

Hospedagem:  Chicago, Illinois

2 horas e 30 minutos/148 quilômetros


