POR DENTRO DE
ESTÁDIOS ESPORTIVOS
ICÔNICOS DOS EUA
MASSACHUSETTS – NOVA YORK – NOVA JERSEY
PENSILVÂNIA – MARYLAND – OHIO – ILLINOIS

POR DENTRO DE
ESTÁDIOS ESPORTIVOS
ICÔNICOS DOS EUA
BOSTON
CHICAGO
CLEVELAND
PITTSBURGH
WASHINGTON, D.C.

Boston, Massachusetts à Cidade de Nova York, Nova York

4 horas e 15 minutos/345 km

Cidade de Nova York, Nova York a Filadélfia, Pensilvânia

2 horas/150 km

Filadélfia, Pensilvânia a Baltimore, Maryland

2 horas/160 km

Baltimore, Maryland a Washington, D.C.

1 hora/65 km

Washington, D.C. a Pittsburgh, Pensilvânia

4 horas e 40 minutos/390 km

Pittsburgh, Pensilvânia a Cleveland, Ohio

2 horas e 20 minutos/215 km

Cleveland, Ohio a Chicago, Illinois

5 horas e 30 minutos/550 km

CIDADE DE NOVA YORK
FILADÉLFIA
BALTIMORE

Fenway Park

Conheça alguns dos mais conhecidos
estádios esportivos dos EUA e, quem sabe,
assista a um jogo ou outro. Mesmo em dias
sem jogos programados, diversos estádios
oferecem excursões de bastidores, permitindo que você segure itens reverenciados e
entre no campo onde batalhas esportivas
são travadas. Seja viajando de trem, carro
ou avião, conheça esses locais importantes
para a história esportiva dos EUA.

BOSTON, MASSACHUSETTS
Fãs de esportes não podem deixar de visitar o Fenway
Park, que desde 1912 é casa do Boston Red Sox, nove
vezes campeão mundial da Major League Baseball. Durante
uma excursão de uma hora, olhe para o campo esquerdo
a partir da famosa parede Green Monster com 11,3 m de
altura. Ouça guias experientes oferecendo comentários
emocionantes sobre a história do estádio. A somente 33,8
km a sudoeste de Boston, em Foxborough, fica o Gillette
Stadium, casa do New England Patriots da National
Football League. O estádio não oferece excursões, mas é
possível planejar uma viagem no outono que coincida com
um jogo em casa desse time seis vezes campeão do Super
Bowl. Caso não consiga entradas para o jogo, siga um plano
alternativo e junte-se aos moradores locais no The Greatest
Bar, no coração da cidade. O complexo de entretenimento
apresenta jogos locais em várias telas de TV distribuídas por
seus quatro andares.
Acomodação: Boston, Massachusetts

BOSTON, MASSACHUSETTS À CIDADE DE NOVA YORK CITY, NOVA YORK
4 horas e 15 minutos/345 km

Visite o Yankee Stadium no Bronx para conhecer a histórica
franquia de beisebol profissional, o New York Yankees, e
seus 27 campeonatos mundiais. Faça uma excursão de
bastidores para conhecer artefatos do beisebol e aprender
sobre eventos históricos no estádio. Guias especializados
oferecerão a todos uma experiência memorável. As
excursões duram uma hora e podem incluir o New York
Yankees Museum, o dugout ou Monument Park. Se
tiver sorte e conseguir entradas para o jogo, participe da
experiência “Hands on History” no museu 90 minutos antes
do início do jogo. Os visitantes podem tocar em artefatos
como os tacos usados em jogos por Babe Ruth ou Ichiro
Suzuki, o uniforme de Mickey Mantle, bolas de beisebol,

anéis do campeonato mundial e muito mais de lendas atuais
e do passado dos Yankees. Caso não consiga entradas para
o jogo, mas queira sentir a atmosfera, visite o Stan’s Sports
Bar próximo ao estádio. No coração de Manhattan, visite a
meca dos esportes e do entretenimento, o Madison Square
Garden. Para uma experiência verdadeiramente novaiorquina, faça a Madison Square Garden All Access Tour.
É casa de algumas das equipes profissionais favoritas da
cidade, incluindo o New York Knicks de basquete e o New
York Rangers do hockey, além de receber outros esportes,
como eventos de atletismo, boxe e equitação.

beisebol, o New York Mets, que joga em Citi Field, na região
do Queens. As excursões incluem o Mets Hall of Fame
and Museum, o campo e o dugout. O museu apresenta
exposições interativas, vídeos e artefatos. Nova York também
é casa de dois times profissionais de futebol americano,
o New York Giants e o New York Jets, e ambos jogam no
MetLife Stadium, em Meadowlands Sports Complex, nas
proximidades, em East Rutherford, Nova Jersey. A excursão
guiada permite aos visitantes caminharem no campo e
conhecerem outras áreas, incluindo suítes luxuosas e a
cabine de imprensa.

Além do Yankees, Nova York é casa de outro grande time de

Acomodação: Nova York, Nova York

Yankee Stadium

Citizens Bank Park

CIDADE DE NOVA YORK, NOVA YORK A FILADÉLFIA, PENSILVÂNIA
2 horas/150 km

O Philadelphia Phillies, duas vezes campeão mundial, joga no
Citizens Bank Park, no South Philadelphia Sports Complex. Visitantes
desse estádio espetacular, inaugurado em 2004, desfrutarão de uma
apresentação audiovisual antes de uma excursão pelo parque com
paradas no dugout, na cabine de transmissão e no Hall of Fame
Club. No dia do jogo, prove uma das especialidades da Filadélfia,
o sanduíche de carne com queijo oferecido em diversas barracas
de comida. A Filadélfia também é casa do Philadelphia Eagles,

campeão de futebol americano de 2018 do Super Bowl. Excursões
para o Lincoln Financial Field do time incluem visitas para o campo,
vestiário, sala de entrevistas pós-jogo, cabine de imprensa, cabine de
transmissão e uma suíte. Caso não consiga uma entrada para o jogo,
siga para o Wells Fargo Center aproveite a experiência Xfinity Live!
em várias opções de refeições e entretenimento.
Acomodação: Filadélfia, Pensilvânia

Oriole Park

FILADÉLFIA, PENSILVÂNIA A
BALTIMORE, MARYLAND
2 horas/160 km

Em Camden Yards, conheça o Oriole Park, o estádio
que é casa do Baltimore Orioles, três vezes campeão
mundial. Embora tenha inaugurado em 1992 no
coração de um bairro histórico, o estádio moderno
retém um ambiente tradicional. O local fica a dois
quarteirões do Babe Ruth Birthplace and Museum,
que conta a história do lendário jogador do New York
Yankees. O local da antiga residência de sua família
agora fica no campo central do Oriole Park. Durante
uma excursão no Oriole Park, aprecie o charme do
estádio em suítes de luxo, a sala de controle do placar
e até mesmo o dugout. O outro time profissional de
futebol americano de Baltimore é o Baltimore Ravens,
duas vezes campeão do Super Bowl. O time joga no
M&T Stadium, ao lado de Oriole Park, em Camden
Yards. As excursões incluem os vestiários e o campo.
Em dias de jogo, uma instituição no centro da ação é o
Pickles Pub, que fica em frente a Camden Yards.
Acomodação: Baltimore, Maryland

BALTIMORE, MARYLAND TO WASHINGTON, D.C.
1 hora/65 km

O Washington Nationals começou a jogar em seu novo estádio,
o Nationals Park, em 2008. Ao lado de Navy Yard, é um ponto
importante em Capitol Riverfront. As excursões permitem aos visitantes
arremessar uma bola no bullpen, conhecer uma suíte de luxo e também
o dugout. A capital dos EUA também é casa do Washington Redskins
de futebol americano, três vezes campeão do Super Bowl. O time joga
no FedEx Field em Maryland, a cerca de 8 km a leste de Washington,

D.C. Excursões são oferecidas nesse estádio e local de concertos, mas
confira a disponibilidade ao planear sua viagem. Um local excelente
para assistir a um jogo televisionado é o Penn’s Quarter Sports Bar,
a três quarteirões de Capital One Arena, onde jogam o Washington
Nationals do hockey e o Washington Wizards do basquete.
Acomodação: Washington, D.C.

Washington, D.C.

WASHINGTON, D.C.
TO PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
4 horas e 40 minutos/390 km

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA
TO CLEVELAND, OHIO
2 horas e 20 minutos/215 km

O Pittsburgh Pirates, cinco vezes campeão mundial de beisebol, joga no PNC
Park, inaugurado em 2001 ao longo do Allegheny River próximo ao North Shore
Riverfront Park. É a quinta casa do Pirates em seus 115 anos de história. Além de
vistas espetaculares do horizonte de Pittsburgh, a excursão de 90 minutos pelo
estádio inclui o dugout, áreas de rebatimento, o Pop’s Plaza e o Legacy Theater.
Pittsburgh também é casa do Steelers, uma das franquias de futebol americano
mais antigas da NFL. O Steelers joga no Heinz Field, ao lado do PNC Park. As
excursões ao estádio nos meses de verão incluem o FedEx Great Hall, que
apresenta artefatos e o Steelers Hall of Honor. Veja vestiários e arquibancadas
preservados do antigo Three Rivers Stadium, réplicas dos seis troféus do Super
Bowl do Steelers, o dugout e o campo.

O Cleveland Indians, duas vezes campeão mundial de beisebol,
jogam no Progressive Field, no Gateway Sports and Entertainment
Complex do centro da cidade de Cleveland. Excursões pelos
bastidores no verão, faça sol ou chuva, incluem o dugout, áreas
de rebatimento, FanCave, The Corner Bar e cabine de imprensa.
O time de futebol americano Cleveland Browns joga em casa no
FirstEnergy Stadium, às margens do Lake Eerie. Atualmente,
não são oferecidas excursões, mas você pode planejar sua visita
para coincidir com um jogo em casa. Chegue com três horas de
antecedência para aproveitar as festividades para famílias na área
de Dawg Pound Drive.

Acomodação: Pittsburgh, Pensilvânia

Acomodação: Cleveland, Ohio

Heinz Field

CLEVELAND, OHIO TO CHICAGO, ILLINOIS
5 horas e 30 minutos/550 km

O histórico Wrigley Field, casa do time de beisebol Chicago Cubs desde
1914, é uma atração imperdível no North Side de Chicago. As experiências
de excursão incluem o dugout e o campo do Cubs. Nos dias em que não há
jogo agendado, tire uma foto em frente à famosa parede com trepadeiras
do estádio. Do outro lado da cidade, o time de futebol americano Chicago
Bears joga em casa no Soldier Field em Lake Shore Drive, ao lado do Lake
Michigan. Excursões VIP do estádio histórico incluem uma experiência em
campo além da estátua The Doughboy, vestiários e as colunatas de 1924.

área externa, veja uma estátua de Michael Jordan, o jogador do Hall of
Fame que ajudou seu time a ganhar seis campeonatos entre 1991 e 1998.
O Bulls compartilha sua casa com o time de hockey Chicago Blackhawks.
Além do Cubs, o White Sox também está baseado em Chicago e seus
jogos de beisebol ocorrem no Guaranteed Rate Field, no South Side da
cidade. Chicago é famosa por seus bares esportivos. Um ótimo lugar para
assistir a um jogo televisionado é o Old Town Pour House, com várias TVs,
mais de 90 tipos de chope e um DJ tocando vídeos e música.

Assista a um jogo de basquete do Chicago Bulls no United Center. Na

Acomodação: Chicago, Illinois

Wrigley Field

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

