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MARAVILHAS GEOLÓGICAS

Salt Lake City, Utah ao Grand Teton National Park, Wyoming 4 horas e 43 minutos/450 km
Grand Teton National Park, Wyoming ao 38 minutos/48 km 
Yellowstone National Park, Montana/Wyoming/Idaho
Yellowstone National Park, Montana/Wyoming/Idaho a Twin Falls Idaho 5 horas e 15 minutos/508 km
Twin Falls, Idaho a Salt Lake City, Utah 3 horas e 12 minutos/352 km



SALT LAKE CITY, UTAH
Dedicada à religião fundadora da cidade, a Igreja Mórmon, a 
Temple Square (Praça do Templo) tem 4 hectares e é a principal 
atração de Salt Lake City. Conheça a famosa arquitetura da 
região ou embarque no bonde para tirar ótimas fotos da praça 
e de outros pontos da cidade. Faça um passeio gratuito por 
jardins botânicos e por um arboreto no Red Butte Garden. Veja 
de perto a famosa neve fofinha do estado de Utah na Wasatch 
National Forest ou aventure-se na pista de bobsled no Utah 
Olympic Park, onde é possível encontrar atletas olímpicos em 
treinamento. No verão, entre os meses de junho e setembro, não 
deixe de visitar o Grande Lago Salgado, com águas tão salobras 
que fazem os corpos flutuarem. 

Acomodação: Salt Lake City, Utah

SALT LAKE CITY, UTAH AO GRAND TETON 
NATIONAL PARK, WYOMING

Siga rumo norte até o Grand Teton National Park. Localizado 
no noroeste do Wyoming, o parque abriga a Cordilheira Teton, 
o pico do Grand Teton e o vale conhecido como Jackson Hole. 
Conhecida localmente como a “cordilheira da imaginação”, a 
área oferece lagos de um azul cristalino, uma incrível diversidade 
de animais selvagens e mais de 322 km de trilhas para caminhada, 
ciclismo ou passeios em motoneve.  

Acomodação: Jackson Hole ou Teton Village, Wyoming 

Salt Lake City, Utah

4 horas e 43 minutos/450 km



GRAND TETON NATIONAL PARK, WYOMING AO  
YELLOWSTONE NATIONAL PARK, MONTANA/WYOMING/IDAHO

A John D Rockefeller Memorial Highway liga o Grand Teton 
National Park ao Yellowstone National Park. Estendendo-
se por mais de 9.605 km2 e três estados, o Yellowstone 
National Park, o primeiro parque nacional dos EUA, situa-se 
em cima de um ponto vulcânico que gera uma atividade 
geotérmica impressionante. Traga o almoço, pegue 
uma cadeira, saboreie sua refeição e espere a próxima 
erupção do Old Faithful, um gêiser que lança água quente 
aproximadamente 17 vezes por dia. Enquanto estiver lá, faça 
uma parada no histórico Old Faithful Inn, que uns acreditam 
ser a maior estrutura de troncos de árvore do mundo, 

construída em 1904 com materiais do local. Enquanto estiver 
explorando o parque, mantenha-se no calçadão e nas trilhas 
marcadas para ver outras maravilhas naturais, como fontes 
termais, gêiseres e piscinas. Provavelmente você encontrará 
animais selvagens (incluindo lobos, alces, bisões, ursos e 
veados) durante caminhadas ou passeios de mountain bike 
em uma das muitas trilhas de backcountry do parque. Este  
parque é tão imenso e há tanto nele para se ver que uma 
noite não basta, por isso planeje ficar mais tempo. 

Acomodação: área de Yellowstone, Montana/Wyoming 

Grand Teton National Park

38 minutos/48 km



YELLOWSTONE NATIONAL PARK, MONTANA/WYOMING/IDAHO  
A TWIN FALLS, IDAHO

Viaje por Idaho até a Craters of the Moon National Monument and Preserve na planície do 
rio Snake. A maravilha vulcânica abrange enormes fluxos de lava, uma evidência das violentas 
erupções ocorridas mais de 2.000 anos atrás. Nas proximidades da Twin Falls, o Hagerman 
Fossil Beds National Monument contém os mais antigos fósseis de cavalos pré-históricos dos 
EUA, bem como de inúmeros outros animais, como mastodontes, tigres-de-dentes-de-sabre e 
ursos. Veja alguns deles no centro de visitantes. 

Acomodação: Twin Falls, Idaho 

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

TWIN FALLS, IDAHO A  
SALT LAKE CITY, UTAH

Antes de retornar a Salt Lake City, visite o Gold Spike 
National Historic Site, dedicado à conclusão histórica 
da primeira Ferrovia Transcontinental. Planeje uma 
visita de verão em um sábado para reviver a celebração 
durante a reconstituição de “Driving of the Last Spike”. 

Acomodação: Salt Lake City, Utah 

Yellowstone National Park

3 horas e 12 minutos/352 km5 horas e 15 minutos/508 km


