MAYFLOWER E AS
COLÔNIAS DO ATLÂNTICO
MASSACHUSETTS – NEW HAMPSHIRE – MAINE – RHODE ISLAND – CONNECTICUT
NOVA YORK – NOVA JERSEY – PENSILVÂNIA – DELAWARE – MARYLAND
VIRGÍNIA – CAROLINA DO NORTE – CAROLINA DO SUL – GEORGIA

MAYFLOWER E AS
COLÔNIAS DO ATLÂNTICO
Boston, Massachusetts
a Portland, Maine

PORTLAND
PORTSMOUTH

2 horas e 15 minutos/180 km

Portland, Maine
a Portsmouth, New Hampshire

1 hora/83 km

Portsmouth, New Hampshire
a Plymouth, Massachusetts

2 horas e 15 minutos/156 km

Plymouth, Massachusetts
a Newport, Rhode Island

1 hora e 30 minutos/106 km

Newport, Rhode Island
a Nova York, New York

4 horas/292 km

Cidade de Nova York, Nova York
a Filadélfia, Pensilvânia

2 horas/152 km

Filadélfia, Pensilvânia
to Richmond, Virginia

4 horas e 45 minutos/410 km

Richmond, Virgínia
to Virginia Beach, Virgínia

2 horas/172 km

Virginia Beach, Virgínia
a Wilmington, Carolina do Norte

4 horas e 30 minutos/465 km

Wilmington, Carolina do Norte
a Charleston, Carolina do Sul

3 horas e 30 minutos/283 km

Charleston, Carolina do Sul
a Savannah, Georgia

2 horas e 15 minutos/173 km

Savannah, Georgia
a Charlotte, Carolina do Norte

3 horas e 45 minutos/405 km

BOSTON

PLYMOUTH
NEWPORT

CIDADE DE NOVA YORK
FILADÉLFIA

RICHMOND

VIRGINIA BEACH

CHARLOTTE
WILMINGTON
CHARLESTON
SAVANNAH

BOSTON, MASSACHUSETTS
Dia 1
Conheça uma das cidades mais antigas dos EUA, Boston, fundada em 1630
como parte da Colônia de Massachusetts. Siga a Freedom Trail (Trilha da
Liberdade), começando em Boston Common, o parque municipal mais
antigo dos EUA, e que passa por 16 locais históricos importantes de Boston.
Ao longo da trilha, visite a King’s Chapel Burying Ground; a Old South
Meeting House, um local vital para a Festa do Chá de Boston e um dos
edifícios públicos mais antigos nos EUA, a Old State House, local do Massacre
de Boston, um evento catalisador em 1770 para a Guerra da Independência
Americana com a Inglaterra e que, hoje, é um museu. Termine o passeio no
Faneuil Hall, que exerceu um papel importantíssimo em eventos que levaram
à Guerra da Independência Americana, embora seu uso principal fosse o de
um mercado, que ainda funciona atualmente. À tarde, conheça o Boston
Harbor, onde você pode reencenar a Festa do Chá de Boston, no Boston Tea
Party Ships & Museum (Museu e Navio da Festa do Chá de Boston). Saboreie
sua refeição com vista para o Boston Harbor, no The Barking Crab, e não deixe
de experimentar o sanduíche de lagosta.

Hospedagem: Boston, Massachusetts

BOSTON, MASSACHUSETTS
A PORTLAND, MAINE
2 horas e 15 minutos/180 km

Dia 2
Saindo de Massachusetts, siga na direção noroeste, para a antiga Colônia
de New Hampshire. Passe por Londonderry, cujo nome é uma homenagem
à cidade irlandesa e conhecida por fabricar lençóis finos de linho. Continue
em direção a Dover e faça uma parada no Woodman Museum (Museu
Woodman) para ver sua coleção de artefatos coloniais e construções
históricas. Após chegar ao Maine, dirija por cerca de uma hora até Portland,
um dos assentamentos mais antigos do estado, estabelecido em 1632, ao
longo da Casco Bay (Baía de Casco). Faça um passeio pela Congress Street
(Rua do Congresso) para ver o Cleeves and Tucker Memorial (Memorial
de Cleeves e Tucker), que presta uma homenagem aos primeiros colonos,
os antigos nomes da cidade: Machigone, Casco and Falmouth, que, hoje,
é chamada de Portland. Admire as vistas espetaculares de Casco Bay do
Portland Breakwater Lighthouse (Farol do Dique de Portland), conhecido
como Bug Light, enquanto você caminha ao longo da Eastern Promenade
Trail (Trilha do Calçadão Leste) até o Fort Allen Park (Parque Fort Allen), para
a Fore Street e o bairro histórico de Waterfront. Desfrute de uma refeição
no Scales, conhecido por seus pratos de frutos do mar locais. Experimente os
mexilhões, as amêijoas e as ostras do Maine.

Hospedagem: Portland, Maine

Old State House, Massachusetts

Portland Head Light, Maine

PORTLAND, MAINE
A PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE
1 hora/83 km

Dia 3
Ao voltar para o sul, dirija pela espetacular costa do Maine e visite cidades
e vilarejos, onde ficavam as estações de pesca e os assentamentos
estabelecidos em 1600 para abrigar a colheita e o abundante provisão
de frutos do mar. Old Orchard Beach e o Harmon Museum (Museu
Harmon) são lugares excelentes para fazer uma parada e conhecer a
história da cidade. Ao extremo sul, fica Cape Porpoise, um pequeno
vilarejo pesqueiro, que já serviu como um local de reparo de frotas de
embarcações pesqueiras ao longo da costa do Maine. No Brickstore
Museum (Museu Brickstore), no centro de Kennebunk, conheça a
renomada história da cidade e, depois, visite a Dock Square no coração
de Kennebunkport. Faça compras em boutiques e galerias, e aproveite

um almoço em um dos cafés com terraço, antes de seguir para o sul
até Portsmouth, New Hampshire. No local que já foi conhecido
como Puddle Dock, no local do porto original fica o Strawbery Banke
Museum (Museu Strawbery Banke), um museu a céu aberto com mais de
30 construções que incluem casas, exposições e atividades da região.
Conheça o centro de Portsmouth, passeando pelas ruas Congress e
Daniel, antes de parar para comer no Black Trumpet, um bistrô à beira
da água no porto histórico.

Hospedagem: Portsmouth, New Hampshire

Plymouth Rock, Massachusetts

PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE
A PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
2 horas e 15 minutos/156 km

Dia 4
Volte a Massachusetts e visite Salem, famosa por seus julgamentos de bruxas
em 1693. O Witch House Museum (Museu Witch House) é a única construção
ainda de pé que está ligada aos julgamentos. Ao sul de Boston, em Quincy, fica
a Old House, em Peacefield, no Adams National Historic Park (Parque Histórico
Nacional Adams), local de nascimento de John Adams e John Quincy Adams,
o segundo e sexto presidentes, respectivamente, dos EUA. Siga para Plymouth, o
primeiro assentamento puritano permanente e o local onde o Mayflower atracou
em 1620. Visite o Pilgrim Memorial State Park (Parque Estadual Memorial dos
Peregrinos), que abriga a Plymouth Rock, por onde os peregrinos passaram em
direção à costa. Veja uma réplica do Mayflower e conheça a Plimoth Plantation,
uma recriação do assentamento do século XVII. Antes de comer, faça um passeio
pelo bairro histórico do centro da cidade e veja o Monumento Nacional aos
Antepassados, uma homenagem aos peregrinos do Mayflower. No Shanty Rose,
coma frutos do mar e aproveite a atmosfera descontraída e as vistas fantásticas
da baía.

Hospedagem: Plymouth, Massachusetts

PLYMOUTH, MASSACHUSETTS
A NEWPORT, RHODE ISLAND
1 hora e 30 minutos/106 km

Dia 5
Antigamente conhecido como Providence Plantation, o estado de Rhode Island
tornou-se um destino popular para as pessoas que buscavam liberdade religiosa
em meados de 1600. Hoje, o menor estado dos EUA, oferece natureza, cultura
e vistas incríveis da costa. Em Providence, visite a Benefit Street, uma ladeira
íngreme que vai da beira do rio à Brown University (Universidade Brown).
Veja algumas das casas mais grandiosas e históricas de Providence. Newport,
estabelecida em 1639, tornou-se o maior dos quatro primeiros assentamentos
na colônia de Providence Plantation e um dos principais portos comerciais do
país, ganhando a reputação de paraíso para os piratas. Por causa de seu clima
agradável de primavera, Newport tornou-se também um destino de resort para
pessoas ricas do Caribe e das Carolinas que desejavam fugir do calor do verão.
Embora seja famosa por suas propriedades magníficas construídas em 1800,
ela também possui uma vasta história colonial para você conhecer. Comece na
Washington Square no bairro histórico e, depois, vá a Historic Hill e Bowen’s
Wharf, para fazer compras e ter uma experiência de entretenimento no bairro
histórico à beira da água de Newport.

Hospedagem: Newport, Rhode Island

Narragansett, Rhode Island

NEWPORT, RHODE ISLAND
A NOVA YORK, NOVA YORK
4 horas/292 km

Dia 6
Antes de sair de Newport, vá para a Ocean Drive para aproveitar os 16 km
de vistas espetaculares da Narragansett Bay, as magníficas Newport
Estates, o Fort Adams State Park (Parque Estadual Fort Adams) e o
oceano Atlântico. Atravesse a baía e siga a estrada panorâmica para
Old Saybrook, uma das cidades costeiras mais antigas de Connecticut.
Após uma curta viagem ao longo da costa, chegue a New Haven,
estabelecida em 1638 como parte da Colônia de New Haven. O New
Haven Museum (Museu de New Haven) é o lugar perfeito para conhecer
a história da região, do nascimento da colônia como um vilarejo puritano
à próspera cidade que é hoje. Faça um passeio em New Haven Green,

o centro da cidade original, ao lado de Old Campus, a parte mais antiga
da Yale University (Universidade de Yale). Coma no Louis’ Lunch,
nas proximidades, famoso por seu hambúrguer, o único prato servido.
Continue ao longo da costa de Long Island Sound até a cidade de
Nova York, que abriga lugares icônicos, como o Empire State Building,
a Estátua da Liberdade, o Central Park, museus renomados e muitos
outros lugares maravilhosos que mostram a história da cidade.

Hospedagem: Nova York, Nova York

NOVA YORK, NOVA YORK
Dia 7

Em Lower Manhattan, conheça algumas das ruas mais antigas e a orla da cidade.
Visite a St. Paul’s Chapel (Capela de St. Paul), onde o primeiro presidente dos
EUA, George Washington, rezou após sua inauguração em 1789. Wall Street, uma
homenagem à muralha construída pelos holandeses para impedir a invasão dos
britânicos, e que abriga o Federal Hall National Memorial (Memorial Nacional
Federal Hall), foi o lugar de fundação de Washington e o primeiro Capitólio dos
EUA. Conheça o Battery Park (Parque Battery), onde a cidade de Nova York
foi fundada como um assentamento holandês em 1625. Admire as vistas de tirar
o fôlego do Porto de Nova York e da Estátua da Liberdade. Visite o National
Museum of the American Indian (Museu Nacional do Índio Americano), em frente
ao Battery Park, dentro da Alexander Hamilton U.S. Custom House. Ao lado do
museu fica o Bowling Green, o parque público mais antigo em Manhattan. Faça
uma curta caminhada até a Stone Street, uma das ruas mais antigas de Manhattan,
toda de paralelepípedo. Caminhe pelas ruas Pearl e Water, antes de ir até a parte
alta da cidade até a New-York Historical Society (Sociedade Histórica de Nova
York), no Central Park West. É um dos melhores lugares para conhecer a história
de Nova York. Volte a Lower Manhattan para jantar no Delmonico, famoso por
seus filés e por dar ao mundo a sobremesa Baked Alaska.

Hospedagem: Nova York, Nova York

NOVA YORK, NOVA YORK
A FILADÉLFIA, PENSILVÂNIA
2 horas/152 km

Dia 8
Saia do Empire State e vá para Nova Jersey, uma homenagem à Ilha de Jersey
britânica. Princeton, na Kings Highway, no meio do caminho entre Nova York
e Filadélfia, abriga uma das universidades mais antigas dos EUA, Princeton
University (Universidade de Princeton), fundada em 1746. Faça um passeio pelo
centro da cidade e conheça a Bainbridge House e o Nassau Hall, o maior edifício
em Nova Jersey na época de sua construção em 1756. O Morven Museum and
Gardens (Museu e Jardins Morven) serviu como a mansão do governador de Nova
Jersey por muitos anos e mostra a história da cidade. Coma no Nassau Street
Seafood & Produce Co. e experimente a ostra po’boy ou peixe e batatas fritas, e,
quando estiver em Princeton, aproveite o almoço ao ar livre. Após uma viagem de
carro de 15 minutos, faça uma parada em Trenton e visite o Old Barracks Museum
(Museu Old Barracks). Usado originalmente para abrigar as tropas britânicas, o
museu dá vida à história e ao período colonial de Nova Jersey. Saia de Trenton e
siga para a Pensilvânia, fundada por William Penn. Seu primeiro assentamento foi a
Filadélfia, uma das maiores cidades dos EUA durante o período colonial e a capital
da nação de 1790 a 1800.

Hospedagem: Filadélfia, Pensilvânia

Princeton University,
Nova Jersey

Liberty Bell, Pensilvânia

FILADÉLFIA, PENSILVÂNIA
Dia 9

Comece seu passeio na Filadélfia no Independence National Historical Park
(Parque Histórico Nacional Independence), que abriga o Independence Hall, o
Liberty Bell (Sino da Liberdade) e o First Bank of the United States Building
(Edifício do Primeiro Banco dos Estados Unidos). Tire uma foto com o Liberty Bell
e visite o Independence Hall, onde a Constituição e Declaração de Independência
dos Estados Unidos foram redigidas. O bairro histórico da Filadélfia inclui
os bairros Old City e Society Hill, e é um centro de restaurantes, boutiques e
galerias de arte exclusivas. City Tavern, é um lugar excelente para almoçar, tem
uma atmosfera colonial com comida tradicional e com os funcionários vestidos a
caráter. Após o almoço, conheça o Museum of the American Revolution (Museu
da Revolução Americana) e, depois, vá a Society Hill para ver os diversos edifícios
de 1700. No caminho, faça uma parada em Penn’s Landing, onde William Penn
pisou pela primeira vez em solo americano. Localizado dentro do edifício do
restaurante Old Original Bookbinders, fica o Olde Bar, um excelente lugar para
comer. Experimente os frutos do mar locais, especialmente as ostras cruas ou
fritas, e os coquetéis exclusivos.

Hospedagem: Filadélfia, Pensilvânia

FILADÉLFIA, PENSILVÂNIA
A RICHMOND, VIRGÍNIA
4 horas e 45 minutos/410 km

Dia 10
Viaje para o sul saindo da Filadélfia em direção a Delaware, passando por
Wilmington a New Castle. Esta bela cidade ribeirinha com suas ruas de
paralelepípedos mantém muito do seu charme colonial. Conheça o Arsenal
e New Castle Court House Museum (Museu do Tribunal de Justiça de New
Castle), enquanto passeia pelas vielas e ruas da cidade. Saia de Maryland e
sua capital, Anápolis, na Chesapeake Bay. Visite o Maryland State House
(Palácio do Governo de Maryland), onde George Washington renunciou à sua
carreira militar. Continue até Richmond, a capital da Virgínia, cujo nome é uma
homenagem à Rainha Elizabeth I, a “Virgin Queen” (Rainha Virgem). Passeie pela
Monument Avenue, que abriga muitos memoriais, estátuas e belosedifícios e,
depois, vá ao bairro Church Hill, onde Richmond foi fundada em 1737.

Hospedagem: Richmond, Virgínia

RICHMOND, VIRGÍNIA
A VIRGINIA BEACH, VIRGÍNIA
2 horas/172 km

Dia 11
A cerca de uma hora de Richmond, ficam Williamsburg e Jamestown,
cidades que foram as primeiras capitais da Virgínia. Em Jamestown, o
primeiro assentamento inglês no país, visite o Cape Henry Memorial
(Memorial Cape Henry), que homenageia o local onde os colonos
chegaram. Aprenda sobre a vida dos colonos no Jamestown Settlement,
um museu de história viva. Pegue a Colonial Parkway, um atalho
panorâmico que liga Jamestown e Yorktown a Williamsburg, fundada
como capital em 1699. Em Williamsburg, converse com pessoas usando
roupas de época, à medida que conhece os edifícios belamente
restaurados, incluindo o Governor’s Palace (Palácio do Governador).

Jamestown Settlement, Virgínia

Pegue a Colonial Parkway para Yorktown, onde uma batalha deu fim
à guerra da independência. Conheça o American Revolution Museum
(Museu da Revolução Americana), que abriga um acampamento militar
e outras exposições históricas. Siga em direção a Cape Henry, que,
agora, faz parte da cidade de Virginia Beach, onde os primeiros colonos
chegaram. No Cape Henry Memorial Cross (Cruz Memorial de Cape
Henry), veja o local histórico onde eles atracaram. Antes de jantar, faça
uma caminhada relaxante ao longo da cidade de Virginia Beach.

Hospedagem: Virginia Beach, Virgínia

VIRGINIA BEACH, VIRGÍNIA
A WILMINGTON, CAROLINA DO NORTE
4 horas e 30 minutos/465 km

Dia 12
Viaje para o sul ao longo da espetacular Costa do Atlântico em Roanoke
Island, em Outer Banks da Carolina do Norte e que abriga um dos
maiores mistérios do período colonial. Fundada em 1587 por Sir Walter
Raleigh, foi encontrada abandonada em 1590 sem nenhum rastro dos
colonos que haviam se estabelecido lá.
Continue até a estrada costeira até Wilmington, Carolina do Norte, que
fica entre o oceano Atlântico e o rio Cape Fear. Faça um passeio pelo
bairro histórico e ao longo do Riverwalk. Veja a Prefeitura e a Mansão
Bellamy e, depois, jante em um dos diversos restaurantes com vista para
o rio.

Hospedagem: Wilmington, Carolina do Norte

WILMINGTON, CAROLINA DO NORTE
A CHARLESTON, CAROLINA DO SUL
3 horas e 30 minutos/283 km

Dia 13
Continue ao longo da costa do Atlântico na Carolina do Sul. Os navios de
carga foram a principal forma de transporte de produtos que iam para o
sul e, estas águas eram um destino favorito de piratas, como Blackbeard
e Anne Bonny. A parte da costa de Little Beach a Georgetown, conhecida
como Grand Strand, é repleta de cavernas e enseadas. A crença local
sugere que os piratas enterraram um tesouro nos pântanos e nas ilhas da
região. No coração da Grand Strand, fica a Myrtle Beach e suas praias
imaculadas. No extremo sul, encontre Georgetown, um importante porto
durante o período colonial. Conheça o Harborwalk e o Old Market
Building, com seu famoso relógio da torre e, depois, almoce com uma
bela vista em um dos diversos restaurantes de Harborwalk. Em seguida,
vá a Charleston, antigamente conhecida como Charles Town, o primeiro
assentamento do estado em 1670 e cujo nome é uma homenagem ao
Rei Charles III. Charles Town tornou-se um dos principais portos de
exportação nas colônias.

Hospedagem: Charleston, Carolina do Sul

Outer Banks, Carolina do Norte

Charleston, Carolina do Sul

CHARLESTON, CAROLINA DO SUL
Dia 14

Conheça o Waterfront Park e o bairro histórico de Charleston,
começando com uma visita aos artefatos e às exposições no South
Carolina Historical Society Museum. (Museu da Sociedade Histórica da
Carolina do Sul). O Old Slave Mart Museum (Museu do Antigo Mercado
de Escravos), em um edifício histórico que já foi um lugar de leilão de
escravos, conta a história dos escravos e o papel que exerceram no
crescimento e riqueza do Sul. Um dos edifícios mais antigos de Charleston
é o Old Exchange and Provost Dungeon, que dizem ser assombrado e,

hoje, é um museu com histórias de piratas, escravos e mulheres do Sul.
Após almoçar, dirija até Middleton Place National Historic Landmark
House and Museum (Casa e Museu Históricos Nacionais de Middleton
Place), uma atinga plantação de arroz abriga o mais antigo paisagismo
dos EUA. Saboreie um jantar no Husk Restaurant e experimente a
autêntica culinária sulista.

Hospedagem: Charleston, Carolina do Sul

CHARLESTON, CAROLINA DO SUL
A SAVANNAH, GEORGIA

SAVANNAH, GEORGIA
A CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE

2 horas e 15 minutos/173 km

3 horas e 45 minutos/405 km

Dia 15

Dia 16

Viaje para o sul passando por Beaufort, originalmente chamada Fishtown,
devido à sua indústria pesqueira, e Port Royal, o destino original de navios
que chegavam a Charles Town. Cruze o Port Royal Sound até Hilton
Head Island, que já abrigou diversas plantações de algodão e, hoje, é um
destino de resort. A uma curta viagem de Hilton Head Island e do outro
lado da fronteira fica Savannah, a última das 13 colônias e que, hoje, é o
estado da Georgia. Savannah, a cidade mais antiga da Georgia, possui
22 lindas praças. O bairro histórico da cidade inclui Chippewa Square e
a estátua do general britânico, James Oglethorpe, o fundador da colônia.
Conheça River Street e saboreie um jantar com vista para a água.

Volte para a Carolina do Norte até Charlotte, conhecida como a “Queen
City” (Cidade da Rainha), cujo nome é uma homenagem à esposa do Rei
George III. Para explorar a diversa história da região, visite o Charlotte
Museum of History (Museu de História de Charlotte), no local da casa
de Hezekiah Alexander, construída em 1774 e que ainda está de pé e é
conhecida como o edifício mais antigo em Mecklenburg County, cujo
nome é uma homenagem à terra natal da Rainha, na Alemanha.

Hospedagem: Savannah, Georgia

Chippewa Square, Georgia

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

