
COSTAS E  
MONTANHAS DO SUL

GEORGIA – CAROLINA DO NORTE - TENNESSEE - CAROLINA DO SUL



COSTAS E MONTANHAS  
DO SUL

Atlanta, Georgia a Asheville, Carolina do Norte 3 horas e 22 minutos/319 km
Asheville a Charlotte, Carolina do Norte 2 horas e 10 minutos/202 km
Charlotte, Carolina do Norte a Myrtle Beach, Carolina do Sul 3 horas e 21 minutos/283 km
Myrtle Beach a Charleston, Carolina do Sul 2 horas e 3 minutos/158 km
Charleston, Carolina do Sul a Savannah, Georgia 1 hora e 59 minutos/174 km
Savannah a Atlanta, Georgia 3 horas e 49 minutos/399 km

ASHEVILLE

CHARLOTTE

ATLANTA

CHARLESTON

SAVANNAH

MYRTLE BEACH



ATLANTA, GEORGIA
Em Atlanta, passe um dia divertido fazendo um tour 
pelo impressionante Georgia Aquarium e pelo World 
of Coca-Cola (não deixe de saborear algumas bebidas 
da Coca do mundo todo). Explore a história rica da 
cidade em lugares como o National Center for Civil 
and Human Rights, repleto de artefatos do movimento 
em prol dos Direitos Civis. Relaxe em um show à 
noite em um dos muitos locais de música ao vivo da 

cidade, de grandes casas de shows a clubes intimistas. 
Recarregue as energias com batatas “hash brown”, e 
waffles, na famosa rede de lanchonetes Waffle House, 
com sede em Atlanta. Queime as calorias com um 
passeio ao redor do exuberante Atlanta Botanical 
Garden, um extenso oásis de pequenos jardins. 

Acomodação: Atlanta, Georgia

Georgia Aquarium, Atlanta



ATLANTA, GEORGIA A  
ASHEVILLE, CAROLINA DO NORTE

Viaje ao norte pela fronteira do estado até o Tennessee, depois 
Carolina do Norte, para visitar o Great Smoky Mountains 
National Park. Ele é o parque nacional mais visitado nos 
EUA, e é conhecido mundialmente por sua rica cultura 
Apalache sulista, além da beleza das montanhas em todas 
as estações. Os visitantes encontrarão atividades para todos 
os níveis de habilidade e preparo físico. Alguns escolhem 
passeios paisagísticos como a Trilha Roaring Fork Motor 
Nature, em Gatlinburg, Tennessee, onde você pode ver 
cascatas de seu carro. Outros embarcam em aventuras mais 
ativas, desfrutando de caminhadas até cascatas espetaculares. 
Descubra a bela Little River Road, com suas várias paradas, 
incluindo a cachoeira Sinks, que fica a uma leve caminhada 
da estrada principal. Ela foi formada onde o rio faz uma curva 
em S. As piscinas naturais aqui são cercadas por grandes 
seixos. Mais tarde, siga para Asheville, Carolina do Norte, um 
local ideal para acessar a Blue Ridge Parkway, uma das vias 
mais bonitas dos EUA. Os visitantes descobrirão belas vistas 
com montanhas, além de oportunidades para caminhar, fazer 
ciclismo e montar a cavalo neste adorável cenário. A Parkway 
conecta diversas atrações da área de Asheville, incluindo a 
Biltmore Estate, um castelo no estilo renascentista francês 
com seus jardins e vinícola. Próximo dali, o centro da cidade de 
Asheville é ideal para provar a vibrante cultura gastronômica 
e de bebidas do local, com cafeterias locais (muitas das quais 
utilizam ingredientes orgânicos, escondidas entre galerias e 
cervejarias artesanais.

Acomodação: Asheville, Carolina do Norte Catawba Falls, Asheville, Carolina do Norte

3 horas e 22 minutos/319 km



ASHEVILLE A CHARLOTTE, CAROLINA DO NORTE

Participe de uma simulação de pit stop na NASCAR Hall of 
Fame, em Charlotte, Carolina do Norte, antes de assistir a 
uma corrida ou dirigir um carro de corrida no autódromo 
Charlotte Motor Speedway, nas proximidades. Quem gosta 
de esportes também vai gostar de assistir uma partida de 
futebol americano do time Carolina Panthers, de basquete 
do time Charlotte Hornets e de beisebol do time Charlotte 
Knights. Para quem busca aventura, visite o U.S. National 
Whitewater Center e escolha entre atividades que vão de 

rafting aquático, a tirolesa e escalada. Charlotte também 
oferece oportunidades culturais como a coleção internacional 
Craft + Design no Mint Museum Uptown, ou as histórias 
contadas e outras exposições provocativas no Levine 
Museum of the New South. 

Acomodação: Charlotte, Carolina do Norte

U.S. National Whitewater Center

2 horas e 10 minutos/202 km



CHARLOTTE, CAROLINA DO 
NORTE A MYRTLE BEACH, 
CAROLINA DO SUL

Na clássica cidade praiana de Myrtle Beach, 
Carolina do Sul, explore as areias douradas 
da costa Atlântica buscando conchas, 
depois visite Broadway at the Beach, uma 
seleção diversificada de lojas a céu aberto 
e restaurantes especializados nos sabores 
locais. As atividades incluem um parque 
aquático, passeios de helicóptero e o Ripley’s 
Aquarium, onde um túnel leva você por um 
tanque repleto de arraias e tubarões. Faça 
uma das várias excursões para conhecer a vida 
selvagem em um ambiente natural, como os 
cruzeiros de observação de golfinhos e tours 
pelo pantanal, com possibilidade de avistar 
aligatores e pássaros. Os visitantes podem 
querer planejar ficar várias noites para 
desfrutar dessa área de resorts à beira-mar e 
a diversas atividades que ela tem a oferecer.

Acomodação: Myrtle Beach, Carolina do Sul

Myrtle Beach, Carolina do Sul

3 horas e 21 minutos/283 km



MYRTLE BEACH A CHARLESTON, CAROLINA DO SUL

Saia de Myrtle Beach e siga por 30 minutos ao sul ao longo 
da costa até a extremidade sul da Grand Strand. Aqui, você 
chegará na agradável e tranquila Pawley’s Island. Famosa 
por seus chalés de ciprestes e lar de grandes extensões de 
pântanos, rios e parques estaduais à beira-mar, este é um 
destino perfeito para quem gosta do ar livre. Continue ao 
sul pelo litoral intocado da Francis Marion National Forest, 
até chegar em Charleston, com suas mansões anteriores à 
Guerra Civil Americana pintadas de todas as cores e com 
detalhes elaborados em ferro. Participe de uma excursão a 
pé para ver de perto essas casas, seus jardins e o calçadão 
histórico à beira-mar de Charleston, The Battery. Aproveite 

para comprar lembrancinhas, inclusive as cestas de palha 
essenciais nas antigas fazendas de arroz, no City Market. 
Faça uma excursão por uma fazenda em Middleton Place e 
aproveite para conhecer o House Museum and Stableyards 
(Museu da Casa e Estábulos), uma construção do século 
XVIII. A história também ganha vida no Fort Sumter National 
Monument, onde estourou a Guerra Civil Americana. O lugar 
tem vista para Folly Beach e Sullivan’s Island, onde há praias 
amplas, restaurantes locais e atividades como surfe e passeios 
de caiaque. 

Acomodação: Charleston, Carolina do Sul

Charleston, South Carolina

2 horas e 3 minutos/158 km



CHARLESTON, CAROLINA DO SUL  
A SAVANNAH, GEORGIA

Viajando a sul de Charleston até Savannah, os amantes de 
golfe vão adicionar uma noite ou duas na Kiawah Island ou 
Hilton Head Island, ambas na Carolina do Sul. O Kiawah 
Island fica a apenas 34 km de Charleston, e é conhecida por 
sua tranquilidade e sua beleza natural. Aqui, os praticantes 
de golfe são desafiados por cinco campos dignos de 
campeonatos. A uma viagem de cerca de duas horas de 
Charleston, Hilton Head Island oferece praias bonitas, 
mais de 20 campos de golfe de nível mundial e mais de 
300 quadras de tênis. O bairro histórico de Savannah 
está repleto de belas praças e arquitetura preservada. 
Faça uma excursão para conhecer a história ou os pontos 
assombrados da região. Depois, aproveite para visitar 
pontos turísticos como o Forsyth Park, onde moradores 
locais e visitantes reúnem-se há gerações em volta de uma 
bela fonte. Seguindo em direção ao rio Savannah, faça 
uma parada para uma excursão autoguiada e conhecer a 
Cathedral of St. John the Baptist, cujas torres idênticas 
marcam o horizonte de Savannah. Continue até o Mercado 
Municipal, pelos campos e praças com restaurantes, lojas e 
galerias. Outra opção é visitar Tybee Island para conhecer 
um farol, fazer uma excursão de stand-up paddle ou fazer 
um cruzeiro. 

Acomodação: Savannah, Georgia
Centro de Charleston, Carolina do Sul

1 hora e 59 minutos/174 km



SAVANNAH A ATLANTA, GEORGIA

Siga a leste hoje até Macon, Georgia, para visitar o Tubman Museum, honrado com o nome de Harriet Tubman, 
uma das abolicionistas mais famosas dos EUA e uma “condutora” na Underground Railroad, que ajudou os 
escravos a encontrarem liberdade na era pré-Guerra Civil Americana. Aqui, os visitantes poderão aprender 
sobre a vida dos afro-americanos durante essa época. Mais tarde, explore as galerias de arte e boutiques de 
Macon, e prove alguns dos pratos típicos da cidade. Após o almoço, siga para Atlanta. 

Acomodação: Atlanta, Georgia

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

Forsyth Park, Savannah, Georgia

3 horas e 49 minutos/399 km


