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TRILHA MUSICAL NA 
COSTA DO PACÍFICO

Seattle ao Olympic National Park, Washington 2 horas e 22 minutos/178 km
Olympic National Park, Washington  2 horas e 48 minutos/262 km
a Portland, Oregon 
Portland a Coos Bay, Oregon 4 horas/ 356 km
Coos Bay, Oregon a San Francisco, Califórnia 9 horas e 54 minutos/1.020 km
San Francisco a California Coast, Califórnia 3 horas e 50 minutos/373 km
California Coast a Los Angeles, Califórnia 3 horas e 47 minutos/325 km
Los Angeles a Palm Springs, Califórnia 2 horas e 8 minutos/172 km
Palm Springs, Califórnia a Las Vegas, Nevada 3 horas e 59 minutos/373 km
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SEATTLE, WASHINGTON
Muito antes de as pessoas cantarem junto com as músicas 
chicletes de The Head and the Heart, Fleet Foxes e 
Macklemore & Ryan Lewis, Jimi Hendrix preparou sua 
guitarra como um mestre no fi m dos anos 1960 para 
chocar o mundo, atraindo a atenção de todos à cena 
musical de Seattle. Na metade dos anos 1980, a cidade 
fi cou famosa por seu movimento musical grunge e bandas 
como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains 
foram da obscuridade à fama mundial. Visite o Museum of 
Pop Culture, conhecido como MoPop, e veja exposições 
dedicadas à cultura popular, especialmente à música local 
e internacional. Você encontrará diversos locais lendários 
para ver músicos apresentarem a sua magia. Veja os 

principais artistas da atualidade no histórico Columbia 
City Theatre e sinta o clima do Jazz de estrelas como 
Duke Ellington, Ella Fitzgerald e Ray Charles, que foi aos 
palcos na década de 1940. Verifi que a programação de 
entretenimento no Neumos and The Showbox para 
ouvir artistas independentes emergentes. Planeje bem 
seu passeio e poderá ver line-ups completas de grandes 
bandas nos festivais Bumbershoot, Sasquatch, Upstream 
Music Fest + Summit e Northwest Folklife. Antes de sair 
da cidade, compre álbuns em vinil em qualquer uma das 
várias lojas de discos, incluindo a Easy Street Records. 

Acomodação de 2 noites em Seattle, Washington 

SEATTLE AO OLYMPIC 
NATIONAL PARK, WASHINGTON
Deixe a cena musical de Seattle para explorar o Olympic 
National Park, um parque diversifi cado com inúmeros 
ecossistemas, dentre eles os picos gelados das Olympic 
Mountains, antigas fl orestas e as praias do lago Crescent 
e do oceano Pacífi co. O parque é um paraíso para quem 
gosta de ar livre e, defi nitivamente, um destino para várias 
noites imperdíveis como parte da sua viagem. 

Acomodação de 2 noites na região do Olympic 
National Park, Washington 

Museum of Pop Culture

2 horas e 22 minutos/178 km



OLYMPIC NATIONAL PARK, WASHINGTON 
A PORTLAND, OREGON
Volte à jornada para ouvir boa música em Portland, conhecida como a “Meca do rock indie da América do 
Norte”, onde a cena musical prospera. As bandas vindas da cidade incluem The Dandy Warhols, Blitzen Trapper, 
os Decemberists e The Shins. Junte-se para ver os músicos favoritos dos locais tocando no Crystal Ballroom, 
The Doug Fir e The Roseland Theater. Além de ser lar de diversas lojas de álbuns de todos os tamanhos, 
Portland também hospeda vários eventos e festivais de música, incluindo Concerts in the Park, MusicFestNW
e PDX Pop Now. Desfrute da contracultura característica de Portland em suas diversas microcervejarias, na 
cena culinária dos food trucks e nas margens do rio Willamette. Quer uma noite mais clássica? Confi ra uma 
apresentação da Oregon Symphony ou da Portland Opera. 

Acomodação de 2 noites em Portland, Oregon 

PORTLAND A COOS BAY, OREGON
Desvie do caminho para explorar a região vinícola do Oregon em Willamette Valley, conhecido 
internacionalmente por seu pinot noir excepcional. Com mais de 550 vinícolas em operação na região, este é 
o lugar perfeito para fazer uma parada no caminho para a espetacular Costa do Pacífi co. No Red Hills Market, 
em Dundee, experimente uma refeição com ingredientes locais. Depois disso, atravesse a rua para chegar 
à sala de degustação da Argyle Winery. Siga a Oregon Coastal Highway, explorando cidades pitorescas e 
paisagens praianas antes de chegar em Coos Bay, lar do Oregon Coast Music Festival, onde poderá apreciar 
concertos clássicos com músicos de todos os EUA e do Canadá. Enquanto estiver aqui, desfrute dos frutos do 
mar locais e das lindas praias. 

Acomodação de 1 noite em Coos Bay, Oregon

COOS BAY, OREGON A SAN FRANCISCO, CALIFÓRNIA
Chegue em San Francisco e conheça a história desta cidade, que foi o centro da subcultura hippie da década 
de 1960. Durante o “Verão do amor” em 1967, mais de 100.000 pessoas foram para o bairro de Haight-
Ashbury. Visite a famosa esquina hoje, veja onde a banda Grateful Dead viveu no nº 710 da Ashbury St. e 
caminhe até o Buena Vista Park para contemplar as coloridas casas vitorianas. Misture história com a música 
atual assistindo aos grandes nomes de hoje no The Fillmore, um local de 1912 que já recebeu lendas como 
Janis Joplin, os Rolling Stones e Prince. Ao longo dos anos, San Francisco sediou o último show ao vivo dos 
Beatles no Candlestick Park e a banda Led Zeppelin no Kezar Stadium. Na cidade onde Green Day, Journey 
e Credence Clearwater Revival começaram suas carreiras, não dá para deixar de visitar locais como o Club 
Deluxe para um ótimo Jazz, o Bottom of the Hill para ouvir artistas indie e hip-hop locais e o Feinstein’s at 
the Nikko para ver shows com aquele toque da Broadway. 

Acomodação de 2 noites em San Francisco, Califórnia 

MusicFestNW

2 horas e 48 minutos/262 km

4 horas/356 km

9 horas e 54 minutos/1.020 km



SAN FRANCISCO A CALIFORNIA 
COAST, CALIFÓRNIA
Após uma estadia divertida em San Francisco, relaxe na viagem ao sul na 
Highway One ao longo da costa da Califórnia até Monterey, lar do Monterey 
Jazz Fest em setembro, um dos festivais de jazz mais antigos do mundo. 
Planeje sua estadia para participar deste evento incrível, ou siga pelo sul para 
passar uma noite em uma das várias cidades do oceano Pacífi co, como Morro 
Bay, San Simeon ou Cambria. 

Acomodação de 1 noite na costa da Califórnia, Califórnia

CALIFORNIA COAST A 
LOS ANGELES, CALIFÓRNIA
Continue sua jornada ao longo da maravilhosa Costa da Califórnia, parando 
em Santa Barbara para almoçar, antes de chegar a Los Angeles, o centro 
comercial da indústria da música e lar da Capitol Records e da A&M 
Records. No caminho, cante as músicas dos Beach Boys ou ouça os riffs de 
guitarra da surf music de Dick Dale. Sede há vários anos da cerimônia do 
Grammy no Staples Center, Los Angeles também tem locais icônicos como o 
Troubadour, Greek Theatre e Hollywood Bowl. A famosa Sunset Strip em 
West Hollywood continua a atrair fãs da música ao Whiskey a Go Go, que já 
sediou apresentações das bandas The Doors e Led Zeppelin; o Viper Room, 
o lar único das Pussycat Dolls; e o Roxy, um palco lendário onde novos artistas 
iniciam suas carreiras. A Cidade dos Anjos é um destino imperdível para 
qualquer entusiasta da música e, defi nitivamente, é preciso fi car várias noites 
para aproveitar tudo o que esta cidade diversifi cada oferece. Los Angeles 
é lar de muitas estrelas e você tem que visitar os locais frequentados pelas 
celebridades, como o Ace Hotel, Chateau Marmont ou o restaurante Wolf 
Gang Puck no Hotel Bel-Air, podendo até mesmo ver algumas celebridades. 

Acomodação de 2 noites em Los Angeles, Califórnia Santa Monica Pier, Los Angeles

3 horas e 50 minutos/373 km

3 horas e 47 minutos/325 km



PALM SPRINGS, CALIFÓRNIA A LAS VEGAS, NEVADA
Dirija-se para o norte por quatro horas até Las 
Vegas, conhecida como a “Capital Mundial 
do Entretenimento”. Embora seja sinônimo 
de grandes cassinos, Las Vegas é lar de uma 
verdadeira lista de estrelas na história da 
indústria musical. Lendas que se apresentaram, 
ou moraram, em Las Vegas incluem Elvis Presley, 
Sonny e Cher, Dolly Parton, The Rat Park, 
Barbra Streisand e Liberace. Hoje em dia, seus 
residentes incluem Celine Dion, The Who, Elton 
John, Britney Spears e Cher, que se apresentam 
em locais icônicos como o Colosseum no 

Caesars Palace, The AXIS no Planet Hollywood 
e o Park Theater, em Monte Carlo. Artistas em 
turnê fazem paradas na The T-Mobile Arena 
e na MGM Grand Garden Arena. Além de 
grandes apresentações, os resorts de Las Vegas 
também apresentam alguns dos melhores 
lounges de entretenimento do mundo. Você vai 
precisar fi car mais de uma noite, pois há muito 
para ver e fazer. 

Acomodação de 2 noites em 
Las Vegas, Nevada

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

LOS ANGELES A PALM SPRINGS, CALIFÓRNIA
Deixe a Costa do Pacífi co para uma viagem de duas horas até Palm Springs, onde 
as estrelas vão para relaxar. Lar dos famosos festivais de Coachella e Stagecoach, 
o Empire Polo Club se tornou um local importantíssimo para eventos musicais. 
Coachella abrange dois fi ns de semana em abril e todos os gêneros musicais são 
representados. Alguns dos artistas que já passaram por lá incluem Coldplay, The Cure, 
Sir Paul McCartney, Calvin Harris, Guns N’Roses e Lady Gaga. Stagecoach, também 
em abril, foca na música Country e as estrelas participantes já foram Shania Twain, 
Willie Nelson, Brooks and Dunn e Carrie Underwood. Se não for possível planejar uma 
visita coincidindo com um festival, Palm Springs ainda tem ótimas casas de shows, 
incluindo Agua Caliente Casino Resort Spa, The Purple Room Supper Club e o 
McCallum Theatre. 

Acomodação de 1 noite em Palm Springs, Califórnia. 

Fremont Street Experience, Las Vegas

2 horas e 8 minutos/172 km 3 horas e 59 minutos/373 km


