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CÂNIONS, PLANALTOS
E CHAMINÉS DE FADA

Las Vegas, Nevada ao Bryce Canyon National Park, Utah 4 horas e 12 minutos/403 km
Bryce Canyon National Park a Moab, Utah 4 horas e 20 minutos/403 km
Moab, Utah a Page, Arizona 4 horas e 26 minutos/439 km
Page, Arizona ao Zion National Park, Utah 2 horas e 23 minutos/191 km
Lago Mead NRA/Hoover Dam, Arizona/Nevada 3 horas e 9 minutos/313 km
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LAS VEGAS, NEVADA
Comece sua aventura sob as luzes de neon de Las Vegas, 
um oásis no deserto do sul de Nevada. Você perderá a 
noção do tempo ao percorrer a Strip, onde resorts com 
temas complexos oferecem uma variedade de opções, 
incluindo cassinos abertos 24 horas por dia, inovadoras 
opções gastronômicas criadas por chefs renomados 
e inúmeros espetáculos e concertos com legendárias 
estrelas de primeira linha. Seja qual for a sua escolha 
de hospedagem, um resort de luxo ou acomodações 
mais modestas, a emoção o aguarda. Se você aprecia 
fazer compras em alto estilo, prepare-se para caminhar 
pelo The Forum Shops em Casears ou o The Shops 
em Crystals e Via Bellagio. Para compras econômicas, 
vá à extremidade norte da Strip, até o Fashion Show 
Mall ou ao Las Vegas Premium Outlets. Quer curtir 
uma experiência exclusiva? Visite o Downtown 
Container Park (Parque Downtown Container), um 
centro a céu aberto com butiques, bares e música ao 
vivo. A menos de uma hora do brilho e do glamour de 
Las Vegas, o Valley of Fire State Park (Parque Estadual 
Vale do Fogo) conta com atrações espetaculares de 
um tipo bastante diferente. No parque estadual mais 
antigo de Nevada, você verá magníficas formações de 
arenito com 150 milhões de anos, antigos petroglifos 
e um inúmeros animais selvagens. Muitos dos animais 
do parque, incluindo linces, coelhos e coiotes, são 
noturnos e conferem ao termo “vida noturna” um 
significado diferente.  

Acomodação: Las Vegas, Nevada Fremont Street, Las Vegas



LAS VEGAS, NEVADA AO BRYCE CANYON NATIONAL PARK, UTAH
Hoje, viaje para o Bryce Canyon National Park pelo desfiladeiro 
do rio Virgin e o anfiteatro natural do Cedar Breaks National 
Monument. Ao chegar ao Bryce Canyon, siga pela rota 
panorâmica de 61 km do parque para se aclimatar e decidir de 
onde retornar para fazer passeios turísticos ou caminhar. Não deixe 
de fazer uma caminhada até o gigantesco Bryce Amphitheater. 
Esse impressionante cenário natural fica abaixo do caminho de 

hiking Rim Trail e é repleto de “hoodoos” (ou chaminés de fada): 
formações rochosas altas e estreitas de cor viva. Planeje passar 
vários dias no parque para que você possa curtir o nascer e o pôr 
do sol aqui, e fotografe as vistas de locais como Sunrise Point, 
Sunset Point, Inspiration Point e Bryce Point. Fique depois de 
escurecer para ver um céu repleto de estrelas. 

Acomodação: área de Panguitch/Bryce, Utah 

Bryce Canyon, Utah

4 horas e 12 minutos/403 km



BRYCE CANYON NATIONAL 
PARK A MOAB, UTAH
Viaje pelo Capitol Reef National Park, 
famoso por suas redomas de arenito branco 
e os gigantescos monólitos do “Cathedral 
Valley” (Vale Cathedral). Na área do Arches 
National Park, há mais de 2.000 arcos 
naturais, muitos deles acessíveis por meio de 
uma variedade de trilhas de caminhada para 
todos os níveis de dificuldade. Moab fica na 
confluência dos rios Colorado e Green e é 
um epicentro de rafting em águas doces, ou 
seja, você certamente desejará passar mais 
tempo e explorar.

Acomodação: Moab, Utah 

Turret Arch em Moab, Utah

4 horas e 20 minutos/403 km



MOAB, UTAH A PAGE, ARIZONA
Explore hoje o Canyonlands National Park, uma 
formação esculpida pelo rio Colorado, com seu magnífico 
cenário desértico formado por planaltos e cânions, antes 
de visitar o Natural Bridges National Monument, onde 
três pontes naturais podem ser vistas da Bridge View 
Drive ou das trilhas de caminhada que levam às próprias 
pontes. Conhecido por seus gigantescos montes de 
arenito branco, o Monument Valley Navajo Tribal Park 
é palco de locação de inúmeros filmes de Hollywood. 
A cidade vizinha de Page, Arizona, que se estende 
por toda a divisa de Utah com o Arizona, é a porta 
de entrada para o lago Powell, famoso por sus casas 
flutuantes, pesca, prática de caiaque e rafting. Faça uma 
visita aos desfiladeiros Antelope e Navajo, o Rainbow 
Bridge National Monument e a Horseshoe Bend, uma 
das curvas mais fotografadas do rio Colorado. Para 
desfrutar de uma experiência inesquecível, faça um 
passeio de helicóptero ou balão de ar quente para ver 
tudo de cima. Fique mais tempo para curtir muitas das 
atividades disponíveis.   

Acomodação: Page, Arizona 

Antelope Canyon, Arizona

4 horas e 26 minutos/439 km



PAGE, ARIZONA TO ZION NATIONAL PARK, UTAH
O Zion National Park é famoso por seus 
escarpados desfiladeiros vermelhos, cânions 
e imponentes formações rochosas, além de 
quedas d’água e rios. Você não pode deixar 
de fazer uma caminhada pelo rio Virgin e 
explorar suas cachoeiras e jardins suspensos, 
bem como atravessar a parte mais estreita do 
Cânion de Zion através da água, com paredes 
de 300 metros de altura e o rio de seis a nove 
metros de extensão. Esta é uma área muito 
procurada por fotógrafos de todos os níveis 

devido à sua incrível luz e estrutura. Com 
sorte, você poderá ver algumas espécies 
de animais selvagens do parque, incluindo 
condores californianos, leões-da-montanha 
e carneiros-selvagens. O trajeto cênico de 
oito quilômetros pela Kolob Canyons Road 
proporciona aos visitantes a oportunidade 
de conhecer os cânions avermelhados e 
contemplar vistas sensacionais. 

Acomodação: área de Springdale/Zion, Utah

LAKE MEAD NRA/HOOVER 
DAM, ARIZONA/NEVADA
Na volta a Las Vegas, explore a Lake 
Mead National Recreation Area e 
a espetacular Represa Hoover, com 
emocionantes trilhas de caminhada até 
a base da represa ou fontes termais 
naturais e atividades para todos os 
interesses e idades. 

Acomodação: Las Vegas, Nevada  

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

Desert Pearl Inn no Zion National Park, Utah

2 horas e 23 minutos/191 km

3 horas e 9 minutos/313 km


