ÁRVORES GIGANTES E
ANTIGAS FLORESTAS
CALIFÓRNIA – NEVADA

ÁRVORES GIGANTES E
ANTIGAS FLORESTAS

San Francisco ao Lassen Volcanic National Park, Califórnia

3 horas e 47 minutos / 379 km

Lassen Volcanic National Park, Califórnia a Lake Tahoe, Califórnia/Nevada

3 horas e 8 minutos / 251 km

Lake Tahoe ao Yosemite National Park, Califórnia

2 horas e 36 minutos / 199 km

Yosemite National Park a San Francisco, Califórnia

3 horas e 8 minutos / 268 km

Fisherman’s Wharf

SAN FRANCISCO, CALIFÓRNIA
Claro que é possível subir e descer as famosas ruas montanhosas de San Francisco, mas por que não a bordo de
um bonde? Você vai descansar as pernas e conhecer os
pontos turísticos enquanto desfruta de uma das experiências icônicas da cidade. Passe um tempo no Fisherman’s
Wharf, um bairro à beira-mar e um destino para visitantes
que inclui restaurantes de frutos do mar, o Pier 39 com seus
leões marinhos, o Museu de Cera Madame Tussauds, barcos
históricos e muitas outras atrações. Siga até o Telegraph
Hill para contemplar as vistas panorâmicas da cidade
do topo da Coit Tower e passear pela sinuosa Lombard
Street. Se sobrar tempo, faça um tour a pé gratuito pela
Golden Gate Bridge. Aprecie a deliciosa cozinha étnica em
alguns dos bairros diversos da cidade, incluindo Chinatown,
a maior Chinatown fora da Ásia. Situado a 24 km ao norte da
cidade, o Muir Woods National Monument (Monumento
Nacional de Muir Woods) é literalmente um monumento
às árvores: especificamente uma antiga floresta de sequoias
costeiras, que têm entre 600 e 800 anos e até 76 metros de
altura. Há dezenas de trilhas, mas experimente a trilha de
10 km que conduz a Pinchot Grove e Cathedral Grove e
ao longo de Redwood Creek. Planeje sua visita para um dia
da semana e chegue de manhã cedo para curtir a floresta
em seu período mais silencioso e mágico. Muir Woods é
parte da Golden Gate National Recreation Area (Área
Nacional de Recreação Golden Gate), que se estende por
três condados na área da baía de San Francisco. Faça um
passeio de balsa ou explore a área de bicicleta partindo
de Sausalito. Estique o dia e visite Point Reyes National
Seashore, um curto trajeto mais ao norte, onde você
poderá caminhar nas colinas ou pela praia. Fique de olho
nas baleias e focas do porto.
Hospedagem: São Francisco, Califórnia

Lassen Volcanic National Park

SAN FRANCISCO AO LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK, CALIFÓRNIA
Viaje pelo norte da Califórnia até o Lassen Volcanic National Park (Parque Nacional Vulcânico de Lassen), onde o Pico Lassen
é a atração principal. Fontes ferventes, crateras fumegantes expelindo enxofre e vulcões compõem esta diversificada paisagem.
Caminhe pela Devastated Area (Área Devastada) e veja resquícios de antigas erupções. Trilhas que se estendem por 241 km e
proporcionam caminhadas através de belíssimas florestas e ao redor de lagos cristalinos farão desta uma experiência inesquecível.
Hospedagem: área do Lassen Volcanic National Park

LASSEN VOLCANIC NATIONAL
PARK, CALIFÓRNIA A LAKE
TAHOE, CALIFÓRNIA/NEVADA
Após cruzar o Lassen Volcanic National
Park (Parque Nacional de Lassen Volcanic) e
antigas florestas, siga a Pacific Crest National
Scenic Trail até o lago Tahoe. Explore as atividades do lago, percorra as inúmeras trilhas
de bicicleta ou a pé ou simplesmente curta o
magnífico cenário desta imensidão na divisa
entre Califórnia/Nevada.
Hospedagem: área do lago Tahoe,
Califórnia/Nevada
Lake Tahoe, Califórnia

LAKE TAHOE AO YOSEMITE
NATIONAL PARK, CALIFÓRNIA.
Atravesse a altíssima cordilheira de High Sierra para
chegar ao Yosemite National Park (Parque Nacional
Yosemite), onde sequoias gigantes se erguem por
sobre o deserto natural, que inclui cachoeiras, como
a Bridalveil Falls e seus 189 metros de altura, e os
penhascos de granito de Half Dome e El Capitan. Na
comunidade de Yosemite Village (Vila de Yosemite),
você terá a oportunidade de visitar a Ansel Adams
Gallery (Galeria Ansel Adams), cujo acervo é formado
por fotografias paisagísticas, e o Yosemite Museum
(Museu de Yosemite). Todos os níveis de trilhas fazem
deste lugar um paraíso para caminhantes e ciclistas;
você provavelmente pensará em ficar mais tempo para
não perder nenhuma atração.
Hospedagem: Yosemite, Califórnia
Yosemite National Park

YOSEMITE NATIONAL PARK A SAN FRANCISCO, CALIFÓRNIA
Aproveite mais tempo em San Francisco para pegar uma balsa até a Ilha de Alcatraz na baía de San Francisco e ver de
perto a antiga penitenciária federal (parte do National Park Service [Serviço Nacional de Parques]), bem como a vida
selvagem marinha, aves marinhas e edifícios históricos. Como opção, visite o Presidio of San Francisco (Presídio de San
Francisco), um antigo forte militar do exército dos EUA e hoje um parque da Golden Gate National Recreation Area
(Área Nacional de Recreação Golden Gate), que inclui trilhas, restaurantes, museus e eventos especiais.
Hospedagem: área de São Francisco, Califórnia

Baker Beach, San Francisco

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

