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COMPRAS NOS EUA

COMPRAS NOS EUA
Conheça o melhor dos Estados Unidos enquanto
se diverte fazendo compras. De lojas populares na
cidade de Nova York às grifes em Miami Beach e
ao glamour de Las Vegas, a diversidade de opções
é realmente impressionante. Encontre pechinchas
nos shoppings outlet, vista-se com a alta-costura

dos grandes estilistas e garimpe peças únicas nas
lojas locais. Mas, claro, reserve bastante tempo para
visitar as atrações e os monumentos de cada cidade.
Para começar, mostramos os melhores destinos de
compras em 10 estados norte-americanos.

Cape May, Nova Jersey

PHOENIX E SCOTTSDALE, ARIZONA
Dia 1
Os vales e montanhas no Sonoran Desert são realmente impressionantes.
Faça a viagem de 25 minutos de carro entre Phoenix/Scottsdale e
Chandler. O Phoenix Premium Outlets tem mais de 90 lojas, entre
elas a Puma Outlet, Reebok Outlet, Saks Off 5th, Under Armour, Nike
Factory Store, Gap Factory, Converse e Armani Exchange. Para almoçar e
jogar um pouco, visite o Wild Horse Pass Hotel & Casino. Menos de 15
minutos ao norte fica o Arizona Mills, em Tempe. São mais de 185 lojas,
incluindo a Disney Store Outlet, H&M, Tommy Hilfiger, Gymboree e Crocs.
Volte a Phoenix/Scottsdale para relaxar em um spa, jogar uma partida de
golfe ou caminhar pelas trilhas nas montanhas antes do jantar.

Dia 2

Scottsdale, Arizona

Fique na cidade e desfrute das comodidades. Comece o passeio pelas
grandes marcas do Biltmore Fashion Park: Apple Store, Williams
Sonoma, Sephora, Saks Fifth Avenue, Macy’s, Jo Malone, MAC Cosmetics
e L’Occitane en Provence. Aproveite para almoçar no California Pizza
Kitchen, Zinburger Wine & Burger Bar ou no Cheesecake Factory. Pegue
o carro para ir até o Scottsdale Fashion Square, a 15 minutos dali, e
encontre Cartier, Prada, Salvatore Ferragamo, Bulgari, Aveda, Carolina
Herrera, David Yurman, Louis Vuitton, Tiffany & Co. e Neiman Marcus.
Depois de um dia todo nas compras, explore as ruas de Old Town a
pé ou pegue um bonde para descansar. Visite as butiques e galerias e,
depois, jante em um restaurante local. São muitas as boas opções, como
Bootleggers Modern American Smokehouse, Rusty Spur Saloon e Nonna
Urban Eatery.

LOS ANGELES, CALIFÓRNIA
Dia 1
Pela manhã, encontre itens de luxo no Del Amo Fashion Center, em Torrance,
um dos melhores destinos de compras de South Bay. Com arquitetura
moderna, muitas palmeiras e luz natural, ele é um excelente exemplar do
estilo de vida de Los Angeles. São mais de 200 lojas divididas em três pisos,
incluindo Hugo Boss, Nordstrom, Macy’s, Sears, Adidas, Banana Republic,
Dick’s Sporting Goods, Zara, Disney Store e Levi Strauss & Co. Faça uma
pausa no Outdoor Village e coma alguma coisa no Brio Coastal Bar &
Kitchen, Buffalo Wild Wings, Lucille’s Smokehouse Bar-B-Que, P.F. Chang’s
ou Popcornopolis. À tarde visite Anaheim, onde fica a Disneylândia, e

encontre boas pechinchas no The Outlets at Orange. Ali há mais de 120
lojas de fábrica, entre elas a Aeropostale, Crocs, Neiman Marcus Last Call,
Nordstrom Rack, Old Navy Outlet, Puma Outlet e a Calvin Klein. Veja
pintores em ação e comercializando as obras no Café Tu Tu Tango, que serve
uma grande variedade de tapas. O Buffalo Wild Wings e o Johnny Rockets
são especializados em pratos típicos americanos. Visite o Downtown Disney
District, ali perto, para conhecer a Disney Dress Shop e comprar fantasias
dos personagens mais famosos. Explore outras lojas, tome um drink e jante
por ali; as opções vão do rápido e casual até as mais sofisticadas.

Pacific Park, Santa Monica, Los Angeles

Dia 2
Sua prioridade deve ser conhecer Beverly Hills e a Rodeo Drive, mesmo
que seja apenas para ver as vitrines dos grandes estilistas da moda mundial.
Você encontra ali as lojas da Balenciaga, Dior, Fendi, Prada, Rolex, Louis
Vuitton e Jimmy Choo. Quem sabe você não vê uma celebridade rondando
por ali? Em Beverly Hills, pare para conhecer o Beverly Center, casa de
lojas sofisticadas como a Diesel, Prada, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren,
Gucci, Steve Madden, Michael Kors e Coach. Quando der fome, aprecie a
gastronomia sofisticada dos chefs do Eggslut, Farmhouse, Yardbird Southern
Table & Bar ou do Cal Mare. Dê um tempo nas compras para fazer o tour
guiado pelas casas de grandes artistas do cinema; o ponto de encontro
fica ali mesmo no Beverly Center. Para encerrar o dia, relaxe na atmosfera
confortável do The Farm of Beverly Hills ou opte pelo descolado Spago.

Dia 3
Reserve o dia para explorar Hollywood. Visite o Hollywood & Highland
para comprar na Lucky Brand, PINK, Victoria’s Secret e na MAC Cosmetics.
Conheça o Dolby Theatre, onde acontece a cerimônia do Oscar, e caminhe
pela Hollywood Boulevard para ver a calçada da fama e o Grauman’s
Chinese Theatre. Siga pela Santa Monica Boulevard até Westfield Century
City, que acabou de passar por uma reforma de US$ 1 bilhão. Ele apresenta
uma mistura eclética de mais de 200 lojas, incluindo a Apple Store, Amazon
Books, Bonobos, Jo Malone, Abercrombie & Fitch, John Hardy, Ted Baker,
J.Crew e Microsoft Store. Coma no Eataly ou em outros restaurantes famosos,
como o Shake Shack, Tipsy Cow e o Big Fish Little Fish. No átrio externo
acontecem shows de música, espetáculos da Broadway e outros eventos. Vá
de carro em direção ao oceano Pacífico, a oeste, para fazer compras no Santa
Monica Place; o shopping de três andares conta com as lojas-âncora Barneys
New York, Kate Spade New York, Tiffany & Co., Diane von Furstenberg,
Disney Store e Nike. Faça uma pausa nas compras e vá até o Santa Monica
Pier, onde você pode andar no famoso carrossel Looff Hippodrome e
conhecer o Santa Monica Pier Aquarium (Aquário do Pier de Santa Monica).
Há diversas boas opções de restaurantes ao redor, mas o Big Dean’s Ocean
Front Café é um dos favoritos graças à atmosfera relaxada e descontraída. Se
preferir algo um pouco mais formal, o Water Grill é o lugar certo para você.

Rodeo Drive, Beverly Hills

Gaslamp Quarter, San Diego

SAN DIEGO, CALIFÓRNIA
Dia 1
De San Diego, dirija por 20 minutos até o Las Americas Premium
Outlets, em San Ysidro. Aproveite grandes marcas com ótimos
descontos: Cole Haan, Disney Store Outlet, Armani Outlet, Diesel,
Lacoste, Nike Factory Store, Levi Strauss & Co. e Reebok. Volte ao
norte para explorar o Fashion Valley, shopping a céu aberto na área
de Mission Valley. Compre na Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, Fendi,

Prada, Roberto Cavalli, Hermes e Valentino, entre outras grandes
grifes. À noite, explore o Gaslamp Quarter, bairro histórico no
centro de San Diego que abriga ótimos restaurantes, vida noturna
e eventos especiais. Se você gosta da culinária italiana, conheça o
de’Medici Cucina Italiana e sente-se no pátio externo para absorver
a atmosfera de Gaslamp.

Dia 2
Pegue a Interstate 5 rumo ao norte e, depois, passe
para a Pacific Coast Highway e curta as belas vistas até
Carlsbad. Passe a manhã procurando bons descontos
no Carlsbad Premium Outlets, que abriga a ASICS,
Chico’s, babyGap, DKNY, Converse, OshKosh B’gosh,
Reebok, Kate Spade New York e a Tumi. Antes de
ir embora, aprecie as vistas do oceano Pacífico na
Carlsbad Village e curta um bom almoço no Board &
Brew ou no Campfire, populares entre os locais. Volte
para o sul pela Pacific Coast Highway e, depois, pela I-5.
Atravesse a bela Torrey Pines State Reserve (Reserva
Estadual Torrey Pines) até chegar a Westfield UTC,
próximo à cidade litorânea de La Jolla. O shopping a céu
aberto conta com lojas de estilistas famosos e grandes
marcas, como Apple, Tumi, Williams Sonoma, Zara,
Nordstrom e Bonobos. Que tal uma patinação no gelo
para variar? A pista interna do shopping merece uma
visita. Para comer, escolha entre Shake Shack, Bibigo,
Craft Pizza Company ou Seasons 52. Outra opção é ir
até La Jolla e comer em um dos diversos restaurantes
com vista para o mar. Entre os favoritos está o Brockton
Villa Restaurant, que fica em uma cabana de praia e
oferece vistas incríveis. Depois, pegue o caminho de
volta a San Diego.

Dia 3

La Jolla Underwater Park & Ecological Preserve, San Diego

Passe o dia na cidade para fazer compras no Seaport
Village, ao longo da San Diego Bay. São mais de 50
butiques e galerias locais vendendo produtos exclusivos.
Caminhe às margens da baía e escolha um dos quase
20 restaurantes da região para almoçar. Tire a tarde para
conhecer o famoso zoológico de San Diego, que fica
a 20 minutos de carro dali. Volte às margens da baía à
noite para jantar no Top of the Market, restaurante de
frutos do mar com vista para a baía e para a Coronado
Bridge. Escolha uma mesa na área externa.

SAN FRANCISCO, CALIFÓRNIA
Dia 1
Passe a manhã explorando o centro da cidade, provando as iguarias locais e visitando as
lojas e galerias da Union Square, a poucos passos da linha do bonde. Curta as compras
em lojas de grife, como Niketown, Saks Fifth Avenue, Gump’s, Williams Sonoma e
Gucci. O restaurante Hubert Keller’s Burger Bar fica no último andar da Macy’s e oferece
excelente vista para a Union Square. O Rotunda, por sua vez, fica no topo da Neiman
Marcus e é o lugar ideal para provar um bom espumante sob um domo de vitral.
Caminhe pela Powell Street até o Westfield San Francisco Centre, shopping de nove
andares com mais de 170 lojas e um átrio coberto por um domo de aço e vidro de 32
metros, onde fica a famosa unidade West Coast da Bloomingdale’s e a segunda maior
Nordstrom dos EUA. Já fora do shopping, pegue um bonde até Fisherman’s Wharf
e aprecie a vista de Nob Hill, Lombard Street e Alcatraz ao longo do caminho. No
Fisherman’s Wharf, visite as butiques na Ghirardelli Square (não se esqueça de passar
pela famosa chocolateria Ghirardelli). Para o jantar, um popular restaurante local, como
o Scoma’s Restaurant, com belas vistas da baía. Antes de voltar para o hotel, deguste
um Irish Coffe no Buena Vista Café.

Dia 2
Dirija 45 minutos (ou um pouco mais, com paradas para as fotos) em direção ao sul pela
Pacific Coast Highway até Half Moon Bay. Depois do trajeto cênico, rume em direção
a leste por 30 minutos até Palo Alto para fazer um tour pelos shopping centers da
Bay Area. Comece pelo Stanford Shopping Center, shopping ao ar livre que abriga
grifes como Hugo Boss, Cartier, Ermenegildo Zegna, Hermes, Neiman Marcus, Louis
Vuitton, Tiffany & Co., The North Face e Apple. Continue a jornada ao redor da baía
até Milpitas, a 20 minutos de distância, e encontre mais de 200 lojas de fábrica no
Great Mall. Confira as ofertas da Armani Exchange, Calvin Klein, Abercrombie & Fitch,
Converse, DKNY, Crocs, Old Navy, Gymboree e da Nike Factory Store. Almoce por lá e,
depois, contorne a baía em direção norte até a próxima parada: Stoneridge Shopping
Center, em Pleasanton. Suas principais lojas são Macy’s, Nordstrom, J.C. Penney Co. e
Sears. Outros grandes nomes também se encontram ali: Apple, Abercrombie & Fitch,
The Children’s Place, Aveda, The Lego Store, Pottery Barn, Kiehl’s e Zara. O retorno a
San Francisco leva uma hora. Atravesse a Bay Bridge e curta as vistas sensacionais da
cidade, da Golden Gate Bridge e da ilha de Alcatraz. Escolha um dos restaurantes
da Union Square para jantar. Quer algo sofisticado? Os frutos do mar do Farallon são
maravilhosos. Se preferir uma atmosfera mais casual, Scala’s Bistro tem excelentes
opções de culinária italiana e francesa.

Painted Ladies, San Francisco

Dia 3
Deixe San Francisco bem cedo e atravesse a Golden Gate Bridge para
chegar a Sausalito, a 30 minutos de distância. A cidade portuária tem
muita personalidade e conta com arquitetura mediterrânea, galerias de
arte, butiques e restaurantes, além de excelentes opções de café da manhã
com vista para San Francisco Bay. Depois, viaje para o norte: o Napa Valley
Outlets fica a 75 minutos de distância. Encontre bons descontos em lojas
famosas, como Tommy Hilfiger, Adidas, Nike Factory Outlet, Levi Strass &
Co., Guess e Gymboree. À tarde, aproveite para fazer uma degustação de

vinhos e almoçar em uma das maravilhosas vinícolas do Napa Valley. Na
Domaine Carneros, uma boa pedida é o espumante harmonizado com
aperitivos preparados com salmão e caviar. Pare na V. Sattui Winery para
fazer um tour e uma degustação. Visite a Artisan Deli para comprar vinhos,
queijos e carnes e fazer um piquenique nas áreas verdes da propriedade.
Volte à San Francisco a tempo para o jantar. O Waterbar tem vistas
maravilhosas para a Bay Bridge.

Golden Gate Bridge, San Francisco

MIAMI, FLÓRIDA
Dia 1
Comece o dia no Miami International Mall, em Doral, onde você
encontra mais de 140 lojas, incluindo a Macy’s, Sears, H&M, Gap, Disney
Store, Gymboree e a Sunglass Hut. O shopping conta ainda com vários
restaurantes, como o BJ’s Restaurant & Brewhouse, The Knife e o Rise Pies.
Outra alternativa é passar a tarde na piscina, relaxar em um spa e tomar
sol em Miami Beach. A atmosfera internacional do lugar é inspiradora.
Aproveite para comer em um dos fabulosos restaurantes da Ocean Drive,
em South Beach. Há opções para todos os gostos. A Fish Called Avalon,
por exemplo, serve frutos do mar locais; o Lario’s on the Beach, de Emilio
e Gloria Estefan, serve culinária cubana; e o Quality Meats on Collins and
15th tem o melhor steak da cidade.

Dia 2

Ocean Drive

Percorra a Biscayne Boulevard em direção ao sul até The Falls, em Kendall.
O shopping conta com mais de 100 lojas, entre elas Bloomingdale’s,
Apple, Macy’s, Abercrombie & Fitch, Justice, Gymboree, Lucky Brand e
Michael Kors. A fome apertou? Ficam no shopping o restaurante italiano
Brio Tuscan Grille, o chinês P.F. Chang’s e o American Girl Bistro, excelente
para famílias com crianças. Depois do almoço vá até o Dadeland Mall,
que possui mais de 185 lojas e restaurantes, incluindo nomes descolados
como a Urban Outfitters, a Microsoft e a Tesla. Encerre o dia no Miracle
Mile e no centro de Coral Gables, onde você encontra butiques, galerias
de arte e restaurantes sofisticados em ruas suntuosas com paisagens
belíssimas. O destino é atração imperdível no sul da Flórida. Nosh at
The Seven Dials é um bar casual que serve um delicioso peixe frito com
batatas fritas; Plomo Tequila and Taco Bar, no Miracle Mile, tem mais
de 65 tequilas diferentes no cardápio; e o Bulla Gastrobar serve tapas e
sangria espanholas.

Design District, Miami

Dia 3
Visite Sawgrass Mills, A oeste de Fort Lauderdale em Sunrise, na ponta
dos Everglades. Esse é um dos maiores shoppings outlet do país, com mais
de 350 lojas. Ali você encontra produtos da moda com bons descontos.
São várias grifes diferentes: Prada, Adidas, Desigual, John Varvatos,
Reebok, Vilebrequin, Versace, OshKosh B’gosh, UGG, The North Face e
BCBGMAXAZRIA estão entre elas. Relaxe enquanto come alguma coisa no
California Pizza Kitchen, na Cheesecake Factory, no Johnny Rockets ou P.F.
Chang’s. Depois, dirija em direção a Miami por uma hora até Bal Harbour

Shops, uma coleção de butiques e restaurantes de grife entremeada de belos
jardins tropicais. As celebridades adoram o local. Marcas muito famosas são
encontrada ali, como Tom Ford, Valentino, Tory Burch, Prada, Oscar de la
Renta, Giorgio Armani e Carolina Herrera. Volte a Miami Beach e caminhe
pela Lincoln Road à noite, parando para conferir as galerias, butiques e lojas
de marcas famosas. Há uma grande variedade de restaurantes, com salões
cobertos e ao ar livre e mesas na calçada. Aproveite para absorver os sons e
as vistas ecléticas deste grande centro cultural que é South Beach.

CHICAGO, ILLINOIS
Dia 1
Saia de Chicago em direção ao norte e dirija por uma hora. Dali, tome um
trem até Waukegan (a 90 minutos dali) e, ao chegar, pegue um táxi. São
mais 25 minutos de viagem até Gurnee Mills, um dos maiores shoppings
outlet de Illinois. Se for dirigindo, reserve um tempo para explorar a costa
do lago Michigan ao longo do caminho. O shopping conta com mais de 200
lojas, incluindo Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Sears, Nike, Macy’s,
H&M, Bass Pro Shops, Banana Republic, Adidas e Crocs. Buffalo Wild Wings,
Great Steak & Potato Company e Rainforest Café estão entre as boas opções
gastronômicas. Se for dirigir de volta à Chicago, você tem algumas opções

Millennium Park, Chicago

de atividades para a parte da tarde. O parque de diversões Six Flags Great
America fica próximo ao shopping e possui diversas atrações e shows
emocionantes. Se estiver em busca de um dia mais calmo, visite o Illinois
Beach State Park (Parque Estadual de Illinois Beach), a 25 minutos de carro
do shopping. As praias e as trilhas de caminhada são incríveis. Volte a Chicago
e à noite visite o Navy Pier para curtir música ao vivo, entretenimento e bons
restaurantes. Se estiver na cidade em uma quarta-feira ou em um sábado
no verão, não perca o show de fogos de artifício sincronizados com música.

Navy Pier, Chicago

Dia 2
Fique em Chicago para se maravilhar com os cenários e os
sons do Magnificent Mile, na North Michigan Avenue. O local
é composto por três shopping centers (The Shops at North
Bridge, Water Tower Place e 900 North Michigan Shops)
e 450 lojas de grandes marcas, estilistas de luxo e butiques
exclusivas. Há opções para todos os gostos e orçamentos.
Explore a Saks Fifth Avenue, Macy’s, Bloomingdale’s,
Nordstrom, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Cartier, Giorgio
Armani, Nike e Bulgari. Precisa descansar os pés depois de
tanto caminhar pelas lojas? Experimente o hambúrguer do
Safe House, os frutos do mar do refinado Eddie V’s Prime
Seafood ou a culinária italiana do Coco Pazzo Café. À noite,
jante a bordo de um cruzeiro para apreciar o horizonte da
cidade do lago Michigan ou combine gastronomia e um bom
show no bairro dos teatros de Chicago.

Dia 3
O Fashion Outlets of Chicago fica a apenas cinco minutos
do aeroporto internacional de O’Hare. Guarde sua bagagem
nos lockers do shopping para fazer comprinhas de última
hora antes de pegar seu voo de volta para casa. O complexo
possui mais de 130 lojas de fábrica de grandes estilistas
e marcas, com excelentes descontos. Ali você encontra
a Barneys New York, Disney Store Outlet, Saks Off 5th,
Bloomingdale’s, Gucci, Karl Lagerfeld Paris, Neiman Marcus,
UGG, Nike Factory Store, Jimmy Choo e, claro, a Samsonite,
para levar todas essas compras para casa.

Faneuil Hall, Boston

BOSTON, MASSACHUSETTES
Dia 1
Comece o dia no Copley Place, complexo formado por dois hotéis, shopping
center de vários andares e bons restaurantes situado na área de Back Bay, um
dos melhores destinos de compras da cidade. Ali você encontra a Tiffany & Co.,
Barneys New York, Louis Vuitton, Christian Dior, Burberry, Gap, Banana Republic
e a Neiman Marcus. Use a passarela suspensa com cobertura de vidro para
chegar ao complexo Prudential Center Boston, onde há mais 70 lojas, dentre
elas a Saks Fifth Avenue, Lord & Taylor, The Body Shop, Swarovski e a Sunglass
Hut. Legal Sea Foods, The Cheesecake Factory e Top of the Hub ficam no 52º
andar e são boas opções para o almoço. No jardim público próximo à praça
central acontecem shows de música e outros eventos. Confira o calendário para
planejar sua visita. À tarde, faça uma pausa para conhecer o Boston Common
e a Freedom Trail. Ao longo da trilha você vê o Bunker Hill Monument, a Paul
Revere House e a Old State House. Planeje sua viagem com antecedência e
personalize seu tour; você pode começar e terminar a trilha em qualquer ponto
dela. Para o jantar, prove a comida de boteco e as cervejas locais do Bostonia
Public House.

Dia 2
Comece o dia em um famoso e tradicional mercado de Boston. O Faneuil Hall
foi construído em 1742, à beira-mar, e conta hoje com lojas, restaurantes, salas
de reunião, um museu e uma sala de armas. Confira os itens das mais de 100
lojas no andar térreo do complexo e nos três outros edifícios: Quincy Market,
South Market e North Market. Você vai encontrar arte e artesanato produzidos
localmente e também nomes populares, como Crabtree & Evelyn e Coach.
Dentre os mais de 50 restaurantes e quiosques estão o Boston Chowda Co.,
Dick’s Last Resort e o Wicked Good Cupcakes. Suba até o quarto andar para
visitar o museu e a sala de armas; a entrada é grátis. À tarde, faça uma rápida
caminhada até o Boston Harbor (Porto de Boston). Visite o Boston Aquarium
(Aquário de Boston) ou embarque no Boston Harbor Cruise para conhecer
a história local e ver belas paisagens da cidade, inclusive do Harbor Islands
National Park (Parque Nacional Harbor Islands), onde fica o mais antigo farol
habitável dos EUA. Boston é famosa pelos frutos do mar. Portanto, encerre o dia
provando as delícias servidas pelo Boston Sail Loft, à beira-mar.

LAS VEGAS, NEVADA
Dia 1
Acorde cedo para fazer um tour de 40 minutos de helicóptero sobre o
Grand Canyon. Duas empresas operam os voos: Papillon e Maverick.
O tour inclui vistas impressionantes da Hoover Dam, do lago Mead e
do Grand Canyon e faz seu pouso na base do cânion. Depois de voltar
à cidade, vá conhecer a lendária Las Vegas Strip. O Las Vegas North
Premium Outlets fica próximo ao centro da cidade. Ele possui mais de
150 lojas de grife, entre elas Neiman Marcus Last Call, Armani Exchange,
Nike Factory Store, Marc Jacobs, Jimmy Choo, Levi Strauss & Co., Gap,
Disney Store Outlet, Diesel, Coach e Hugo Boss. À noite, assista a um dos
renomados shows de Las Vegas; os mais procurados são os do Cirque
du Soleil, da Celine Dion, do Blue Man Group e de Terry Fator. Para o
jantar, vá ao Old Homestead Steakhouse, no Caesars Palace, ou ao Prime
Steakhouse, no Bellagio. Se preferir algo mais casual, prefira o Gordon
Ramsey Burguer at Planet Hollywood ou o Lavo Italian Restaurant &
Lounge at The Palazzo.

Dia 2
Comece o dia no The Shops at Crystals, no complexo City Center,
onde você encontra grandes nomes da moda: Dior, Cartier, Balenciaga,
Christian Louboutin, Hermes, Fendi, Louis Vuitton, Jimmy Choo, Prada
e Versace. Cruze a Strip para ir até o Planet Hollywood Resort & Casino.
O hotel abriga o Miracle Mile Shops Las Vegas, onde você encontra
as lojas da French Connection, True Religion, H&M, MAC Cosmetics e
Guess. Ali perto fica o Paris Las Vegas, onde você pode almoçar no Mon
Ami Gabi. Escolha uma mesa no pátio e deixe para comer mais tarde para
curtir o show das fontes no hotel Bellagio. Faça uma caminhada rápida
pela Strip para chegar ao The Forum Shops at Caesars Palace; são mais
de 160 lojas, dentre elas Gucci, Versace, Giorgio Armani, Dior e Apple.
Conhecido como “a maravilha mundial das compras”, ele é muito mais
do que um shopping. Você pode ver uma réplica da Fontana de Trevi,
de Roma; assistir ao show animatrônico Fall of Atlantis; ou ver os peixes
tropicais que habitam o Atlantis Aquarium. Continue o tour pela Strip e
visite The Mirage, onde ficam o Siegfried and Roy’s Secret Garden e o
Dolphin Habitat, além de uma réplica de vulcão que entra em erupção
toda noite. Reserve um tempo para visitar o Fashion Show; o shopping
organiza desfiles de moda em alguns finais de semana. Dentre as 250 lojas
de grife presentes estão Nordstrom, Dillard’s, Louis Vuitton, Macy’s, Puma,
Scotch & Soda, Tiffany & Co., Steve Madden e Apple. À noite, explore o
centro de Las Vegas e seu mix eclético de restaurantes: encante-se com
o piso de madeira e os lustres de cristal do Commonwealth; saboreie os
petiscos do Therapy; ou delicie-se com a comida caseira norteamericana
servida pelo Carson Kitchen. Se estiver com o espírito de aventura
aguçado, sobrevoe a Freemont Street na tirolesa Slotzilla.

Fremont Street, Las Vegas

Las Vegas Strip, Las Vegas

Dia 3
Continue suas compras pela Strip no The Grand Canal Shoppes at The Venetian. A eclética seleção de lojas e butiques
abrangem da Bauman Rare Books à Bottega Veneta, Burberry, Harley-Davidson, Salvatore Ferragamo e Links of London.
A estrela-maior do shopping é uma réplica da praça de São Marcos, famosa atração de Veneza (Itália). As lojas ficam às
margens de canais, e os passeios de gôndola são bastante populares. Almoce em um dos fabulosos restaurantes da praça
de São Marcos e assista a apresentações de ópera ao vivo. À tarde, relaxe na piscina do resort, faça um tratamento no spa
ou aproveite para tentar a sorte no cassino. À noite, visite o LINQ e ande na High Roller, a maior roda-gigante do mundo.
Ela oferece vistas 360° impressionantes da cidade.

FILADÉLFIA, PENSILVÂNIA
Dia 1
O Philadelphia Premium Outlets fica a uma hora de carro do
centro da cidade e conta com mais de 170 grandes marcas
com descontos imperdíveis. O estado da Pensilvânia não cobra
impostos sobre a venda de calçados e roupas. Ali você encontra
a Converse, adidas, Gap, Disney Store Outlet, Merrell, Levi
Strauss & Co., Nike Factory Store, The North Face, UGG e a True
Religion Outlet. Visite o Valley Forge National Historical Park
(Parque Nacional Histórico de Valley Forge), a 20 minutos dali;
foi ali que, durante a Guerra de Independência dos EUA, ficou
acampado o batalhão do general George Washington, primeiro
presidente dos EUA. Visite os edifícios e os monumentos que
contam a história deste importante período do país. O King of
Prussia Mall fica ali perto. Ele é um dos maiores shoppings dos
Estados Unidos e é excelente opção para almoçar antes de voltar
às compras. Opte pelo Bonefish Grill, California Pizza Kitchen,
Fox & Hound, Seasons 52, Shake Shack ou The Cheesecake

Dia 2
Factory. Depois do almoço, explore 400 lojas e butiques, entre
elas Jimmy Choo, Apple, Abercrombie & Fitch, Louis Vuitton,
Neiman Marcus, Macy’s, rag & bone, UNTUCKit, Urban Outfitters
e Diesel. O retorno à Filadélfia leva cerca de 30 minutos. Reserve
tempo para conhecer o Independence National Historical Park
(Parque Histórico Nacional da Independência) e ver o Liberty Bell
(Sino da Liberdade), símbolo da independência norte-americana.
No jantar, prove os aperitivos de inspiração francesa do The
Good King Tavern ou os pratos típicos do país no Moshulu, que
fica em um barco restaurado, ancorado no rio Delaware.

Fique na Filadélfia e comece as compras na Macy’s Center City,
em frente à prefeitura, no centro da cidade. O edifício histórico
abriga o maior órgão ainda em operação do país. Fique atento
aos shows ao vivo, gratuitos, durante suas compras. Depois
explore o Rittenhouse Row, onde você faz compras no estilo
europeu e curte um mix de mais de 200 butiques, galerias
e restaurantes locais. Ali você encontra também a Armani
Exchange, Tiffany’s, Zara, Apple, Nicole Miller e a rag & bone.
Almoce em um dos restaurantes ali mesmo. O Cleavers é uma
excelente pedida: peça pelo sanduíche típico da cidade, de filé
com queijo. Coma ali mesmo ou leve para viagem. À tarde, visite
a galeria de arte ao ar livre Mural Arts Philadelphia. Baixe o
app para encontrar os belos murais pintados nas paredes dos
edifícios de toda a cidade. O programa foi fundado em 1984
para tentar conter a propagação das pichações e, hoje, possui
mais de 3.600 murais.

Independence National Historical Park, Filadélfia

CIDADE DE NOVA YORK, NOVA YORK
Dia 1

The Oculus, Cidade de Nova York

De Manhattan, pegue o trem Port Authority Trans-Hudson (PATH) ou
atravesse o túnel Holland de carro até Newport, em Nova Jersey, onde há
três shopping centers: Newport Centre, Newport Crossing e Newport
Plaza. O estado de Nova Jersey não cobra impostos sobre a venda de
roupas e calçados. O Newport Centre tem mais de 130 lojas, entre elas
Fossil, Armani Exchange, Sears, The Body Shop e Zara. Já o Newport
Plaza conta com a gigante de eletrônicos Best Buy e a Pier 1 Imports,
especializada em utilidades domésticas. A Modell’s Sporting Goods é a
loja-âncora do Newport Crossing. Caminhe ao longo da Hudson River
Waterfront Walkway, em Jersey City, para apreciar a bela vista do skyline
de Manhattan. Há muitos restaurantes interessantes na região, como o
Piggyback Bar, especializado em culinária asiática. Depois do almoço,
pegue novamente o túnel Holland ou o trem PATH na estação Exchange
Place para retornar a Manhattan e visite o Westfield World Trade Center,
complexo que está redefinindo as compras no centro da cidade. Ele
conta com grandes marcas e grifes, como Penhaligon’s, Apple, Moleskine,
Longines, Kate Spade New York, Lacoste, Fossil, Havaianas e Cole Haan.
Depois das compras, visite o 9/11 Memorial and Museum (Museu e
Memorial de 11 de setembro) e caminhe até o Battery Park. Dali, você
tem vistas incríveis para o New York Harbor e a Estátua da Liberdade.
Alternativamente, visite South Street Seaport e atravesse a Brooklyn
Bridge a pé. Há uma infinidade de bons restaurantes em East Village e
West Village. O restaurante italiano Morandi, situado na Seventh Avenue,
é muito popular entre os locais.

Dia 2
Saia cedo de Manhattan pelo túnel Lincoln e pegue a Interstate 87
até o Woodbury Common Premium Outlets, localizado em Central
Valley. É melhor alugar um carro para este passeio, que leva cerca
de 90 minutos. A paisagem ao longo do caminho é adorável. O
Woodbury Common tem mais de 220 lojas, entre elas a Armani
Outlet, Prada, Vilebrequin, Versace, Tom Ford, UGG, UNTUCKit,
Gucci, The North Face, Scotch & Soda, Reebok e Saks Off 5th.
Entre as opções de restaurantes estão o Shake Shack, Melt Shop
e o Just Salad. De volta à Manhattan, continue dirigido até chegar
ao Bear Mountain State Park (Parque Estadual Bear Mountain) e
ao Hudson Valley (Vale do Hudson). As vistas panorâmicas do rio
Hudson e arredores é de tirar o fôlego. Percorra a U.S. Route 9W e
pare para jantar na simpática cidade de Nyack. O Broadway Bistro,
na Main Street, serve comida italiana sofisticada em um ambiente
aconchegante. Continue pela Palisades Interstate Parkway e
atravesse a George Washington Bridge para voltar a Manhattan.

Dia 3
Fique em Manhattan para viver uma aventura exclusiva, que começa
na famosíssima Fifth Avenue. Faça compras em lojas lendárias, como
a Bergdorf Goodman, situada em uma antiga mansão Vanderbilt, e
na Henri Bendel, responsável por trazer a marca Coco Chanel aos
EUA. Ali você encontra um mix excepcional de cosméticos, bolsas
e outros artigos de luxo. A Lord & Taylor e a Saks Fifth Avenue
oferecem absolutamente todo tipo de produto aos consumidores.
O edifício de nove andares da Saks ocupa um quarteirão inteiro. A
loja trabalha com praticamente todas as grifes mundiais, como Louis
Vuitton, Gucci, Versace, Salvatore Ferragamo, Armani e Valentino.
Pare para almoçar em um dos requintados restaurantes do Time
Warner Center (Per Se, Masa, Momofuku Noodle Bar e Bluebird
London são algumas das opções). Sinta-se uma celebridade no The
Shops at Columbus Circle antes de fazer uma pausa para curtir
o Central Park, logo em frente ao Time Warner Center. Visite o
Bethesda Terrace (sua peça central é a Bethesda Fountain) e
aprecie as obras de diversos artistas famosos nas alamedas do
parque. Alugue um barco no lago e curta um momento de paz
nessa cidade tão imensa e agitada. À noite, escolha um show da
Broadway depois de jantar no Sardi’s, por exemplo, restaurante
supertradicional na Times Square.

Hudson Valley, New York

DALLAS-FORT WORTH, TEXAS
Dia 1
Comece sua exploração de Fort Worth no The Shops at
Clearfork, que tem como âncora a Neiman Marcus e conta
ainda com a Louis Vuitton, Burberry, Tesla, Tiffany & Co., Tommy
Bahama e a Tory Burch. Quando bater a fome, escolha entre o
B&B Butchers & Restaurant, o Luna Grill e o Twigs Bistro and
Martini Bar. Sua próxima parada é o University Park Village,
uma sofisticada experiência com unidades da Banana Republic,
Apple, J. Crew, Gap, Pottery Barn e Williams Sonoma. A viagem
para Fort Worth não conta se você não passar pelo Fort Worth
National Stockyards. Esteja lá em uma sexta-feira ou sábado
às 20h para assistir ao Stockyards Championship Rodeo ou
entre as 11h30 e as 16h de qualquer dia para o Fort Worth Herd
Cattle Drive, em diversos pontos ao longo da Exchange Avenue.
Para continuar com as compras, visite as joalherias e lojas de
chapéus ou explore a General Store. Experimente a autêntica
culinária local com um jantar no Riscky’s Barbeque.

Dia 2
Ao norte do aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth fica
o Grapevine Mills, com 180 lojas que incluem a True Religion
Outlet, Under Armour, the Children’s Place, Sears Outlet, Puma
Outlet, Old Navy Outlet, OshKosh B’gosh, Nike Factory Store
e a Neiman Marcus Last Call. Faça uma pausa para recuperar
as energias no Chuck E. Cheese’s, Rainforest Café ou no Great
Wraps. O shopping também abriga o Sea Life Grapevine
Aquarium (Aquário de Vida Marinha Grapevine) e a Legoland
Discovery Center, além de contar com um minitrem e um
carrossel. Encerre o dia percorrendo a Grapevine Urban Wine
Trail, degustando bons vinhos na Cross Timbers Winery e na
Grape Vine Springs Winery, entre outras.

Red House Museum, Dallas

Dia 3

West End Historic District, Dallas

Aproveite o dia na cidade. A primeira parada é a
Galleria Dallas, que abriga mais de 200 lojas e conta
ainda com uma pista de patinação no gelo. O teto
de vidro foi inspirado na histórica Galleria Vittorio
Emanuele II em Milão, Itália. As principais lojas
do local são a American Girl, Brookstone, Banana
Republic, Zara, Tiffany & Co., Bachendorf’s Jeweler,
Swarovski, Nordstrom, Old Navy, Macy’s e a Lucky
Brand. O shopping possui também 30 restaurantes,
incluindo o Nordstrom Marketplace Café, o Five
Guys e o American Girl Bistro. A caminho do centro
de Dallas, pare no The Plaza at Preston Center,
shopping a céu aberto onde você encontra a Orvis,
Nardo’s Natural, Kendra Scott e a Bachendorf’s e os
restaurantes True Food Kitchen e Nekter Juice Bar.
Há ainda o Highland Park Village, que proporciona
uma verdadeira experiência de estilo de vida. Ele
conta com unidades da Hermes, Alexander McQueen,
Balenciaga, Valentino, Stella McCartney, Escada, Trina
Turk, Jimmy Choo e Fendi. Coma no Fachini, Café
Pacific ou no Bistro 31. As atrações imperdíveis de
Dallas são The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza
(Museu do 6º andar na Praça Dealey), que apresenta
a história de vida e morte do ex-presidente dos EUA
John F. Kennedy, e o John F. Kennedy Memorial Plaza,
no bairro histórico de West End. Não vá embora
sem comer no Dakota’s Steakhouse ou no Y.O. Ranch
Steakhouse, ambos no centro da cidade.

HOUSTON, TEXAS
Dia 1

Dia 2

De manhã, visite The Galleria, que possui 375 lojas, 30 restaurantes,
dois hotéis e uma pista de patinação no gelo. Faça compras na Saks
Fifth Avenue, Nordstrom, Abercrombie & Fitch, Neiman Marcus, Aveda,
Chanel, Prada, adidas, Porsche Design, Rolex e na Tiffany Co. Há
restaurantes sofisticados, como o Nobu e o Del Frisco’s Double Eagle
Steakhouse, e também mais casuais, como o Shake Shack e o Chipotle
Mexican Grill. Nenhuma viagem a Houston é completa sem uma visita
ao Space Center Houston, onde conhecemos a história e o futuro dos
programas espaciais norte-americanos.

De manhã, relaxe em um spa, fique na piscina ou jogue uma partida de
golfe. Houston tem uma grande diversidade de atrações para todos os
gostos. Continue sua experiência de compras à tarde no River Oaks,
bairro com uma grande coleção de butiques de grife e de grandes
estilistas ladeadas por belas árvores. Compre um presente para você na
Dior, Tom Ford, Davidoff of Geneva, Hermes, Van Cleef & Arpels, Stella
McCartney ou na Roberto Cavalli. Jante na região: o atendimento e a
comida são do mais alto nível. Steak 48, The Tuck Room (cujo chef já
ganhou o prêmio James Beard) e o restaurante francês Toulouse são
boas pedidas. Se preferir algo mais rápido, prove os sanduíches, wraps,
saladas e sopas do East Hamptons Sandwich Co.

Space Center Houston

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

