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CIDADES PITORESCAS 
DA NOVA INGLATERRA

Boston, Massachusetts a Kennebunkport, Maine 1 hora e 32 minutos/144 km
Kennebunkport a Camden, Maine 2 horas e 7 minutos/174 km
Camden a Bar Harbor, Maine 1 hora e 43 minutos/124 km
Bar Harbor a Bethel, Maine 3 horas e 29 minutos/294 km
Bethel, Maine a North Conway, New Hampshire 1 hora e 2 minutos/80 km
North Conway, New Hampshire a Londonderry, Vermont 3 horas e 14 minutos/297 km
Londonderry, Vermont a Stockbridge, Massachusetts 1 hora e 45 minutos/144 km
Stockbridge, Massachusetts a Providence, Rhode Island 2 horas e 8 minutos/200 km
Mystic, Connecticut a Cape Cod, Massachusetts 2 horas e 3 minutos/195 km
Cape Cod a Boston, Massachusetts 1 hora e 15 minutos/113 km
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BOSTON, MASSACHUSETTS
Embora muitos visitantes conheçam a rica história de Boston e seu papel 
na Guerra da Independência, talvez eles não conheçam os museus de nível 
internacional, as inúmeras universidades e as diversas opções de compras da 
cidade. Comece seu tour pela cidade na The Freedom Trail, com suas 16 
paradas históricas, que incluem a famosa Old North Church e a Paul Revere 
House. Passe uma tarde (ou um dia), desfrutando da extensa coleção do 
Museum of Fine Arts das exposições interessantes no Museum of Science. 
Para uma experiência mais intimista, visite o Isabella Stewart Gardner Museum 
ou o Nichols House Museum. Caminhe pelo pela Longfellow Bridge, sobre 
o rio Charles, ou pegue o metrô (conhecido como “T”) até Cambridge para 
explorar o campus coberto de hera da Harvard University (Universidade de 

Harvard) e os cafés e livrarias da redondeza. Os consumistas de plantão vão 
adorar áreas como a Newbury Street, em Back Bay (boutiques sofisticadas em 
casas tríplex restauradas), Copley Place (um shopping de dois andares com 
lojas de grife conceituadas) e o famoso Faneuil Hall Marketplace (mais de 100 
lojas e carrinhos, além de 50 restaurantes, pubs e quiosques de alimentação). 
Os fãs de esportes devem se planejar para assistir a uma partida de beisebol 
do Boston Red Sox (de abril a outubro) e fazer um tour pelo Fenway Park, o 
parque mais antigo da Liga principal de beisebol do país. Se o tempo estiver 
bom, caminhe pela Boston Common e faça um passeio a bordo de um dos 
famosos pedalinhos de cisnes do Public Garden. 

Acomodação: Boston 

Freedom Trail



BOSTON, MASSACHUSETTS A 
KENNEBUNKPORT, MAINE
Siga ao norte pela paisagística costa da Nova Inglaterra por 
Massachusetts. Famosa pelos julgamentos das bruxas de 1692, 
Salem é uma cidade colorida com uma rica herança marítima, 
arquitetura vitoriana e histórias fascinantes que abrangem quase 
400 anos. Continue por Manchester-By-The-Sea, Massachusetts 
(famosa pelo filme vencedor de prêmios de 2016 com o 
mesmo nome) e pela histórica Rockport, Massachusetts, uma 
inspiração a pintores desde que o lendário pintor americano, 
Winslow Homer, passou dois verões nesta área (1873 e 1880). 
Após explorar a charmosa Rockport, siga até Portsmouth, 
New Hampshire. Estabelecida em 1623, o passado histórico 
e as forças culturais de Portsmouth tornam o local um destino 
atraente. Ela também é um portal para New Castle, uma das 
menores cidades de New Hampshire e lar do Fort Constitution 
Historic Site. Após explorar o forte, parta para o Maine, onde 
sua primeira parada é Ogunquit, nomeada em homenagem à 
tribo Abenaki, significando “local bonito à beira-mar”. Desfrute 
do toque vintage deste charmoso local, passeie pelas pitorescas 
construções ou explore a trilha oceânica Marginal Way. A parada 
final de hoje é Kennebunkport, Maine, localizada ao longo do 
oceano Atlântico e do rio Kennebunk. Estabelecida nos anos 
1600 e um centro antigo de construção de navios, os capitães 
marítimos residentes na cidade construíram lindas mansões 
aqui, algumas das quais são adoráveis hospedarias. 

Acomodação: Kennebunkport, Maine Rio Kennebunk, Kennebunkport

1 hora e 32 minutos/144 km



KENNEBUNKPORT A CAMDEN, MAINE
A primeira parada de hoje é Old Orchard Beach. 
Aqui, você pode desfrutar de uma praia de 
areias de 11 km e do Old Orchard Beach Pier, 
que se estende por mais de 150 metros sobre 
o oceano Atlântico. Continue ao norte até a 
histórica cidade costeira de Portland com suas 
galerias modernas, lojas exclusivas, restaurantes 
diversificados e muitos faróis (seis a apenas 
30 minutos de carro da cidade, entre eles o 
Portland Head Light, um dos mais fotografados 
nos EUA). Aqui, reserve um tempo para explorar 
o Arts District e o bairro histórico de Old Port. 
Conforme continua pela região do meio da 
costa do Maine, passe por pitorescos chalés da 
Nova Inglaterra e enseadas silenciosas, e não 
deixe de parar no Pemaquid Point Lighthouse, 

em Bristol. O próprio farol é belíssimo e as 
formações incomuns de rochas que cercam a 
estrutura tornam este lugar um fabuloso ponto 
para fotos. Rockland, conhecida como “Portal 
para a baía de Penobscot”, é uma clássica cidade 
portuária trabalhadora e lar de galerias, lojas de 
artesanatos, restaurantes sofisticados e do Maine 
Lighthouse Museum com sua fina coleção. A 
parada final de hoje é em Camden, onde os 
locais dizem que “as montanhas encontram o 
mar”. Uma meca gastronômica, Camden tem 
ruazinhas charmosas, grandes escunas e galerias 
de arte locais, tornando-a o destino perfeito para 
passar a noite. 

Acomodação: Camden, Maine 

CAMDEN A BAR  
HARBOR, MAINE
Siga o paisagístico litoral de Penobscot Bay até 
Lincolnville, no coração da costa do Maine. Este local 
fora do comum é o ponto perfeito para desfrutar de 
vistas incríveis da baía. Depois, visite a pitoresca cidade 
de Blue Hill para desfrutar de um refúgio descontraído e 
encantador. Além de sua arquitetura histórica e das raízes 
na construção naval, Blue Hill também é um portal para 
o Acadia National Park. A parada final de hoje é em 
Bar Harbor, em Mount Desert Island, com uma elegante 
arquitetura vitoriana e situada entre as águas azuis da 
Frenchman Bay e as florestas do Acadia National Park. 

Acomodação: Bar Harbor, Maine 

Lago Megunticook, Camden

2 horas e 7 minutos/174 km

1 hora e 43 minutos/124 km



BAR HARBOR A BETHEL, MAINE
Antes de viajar para o interior, reserve a manhã para explorar o Acadia 
National Park, conhecido por sua beleza acidentada. Espere ver 
montanhas gloriosas e vida selvagem abundante, e ouça o soar das 
ondas quebrando. Encostas íngremes sobem pelo litoral rochoso, 
incluindo a Cadillac Mountain, que é, com 465 metros, o pico mais 
alto da costa atlântica dos EUA. Viaje a leste até Bethel, uma das vilas 
montanhosas mais populares do Maine e um centro de atividades ao 
ar livre, de esqui no inverno ao ciclismo no verão. O centro da cidade 
tem tudo o que o visitante precisa. 

Acomodação: Bethel, Maine 

BETHEL, MAINE A NORTH CONWAY, 
NEW HAMPSHIRE
Reserve um dia inteiro para explorar as White Mountains de New 
Hampshire. Primeiro, viaje até Gorham e siga pela Highway 15 (Rodovia 
15) (Three Rivers Scenic Drive) que o levará por Mount Washington e pela 
passagem da montanha conhecida como Pinkham Notch. (Os visitantes 
mais aventureiros vão querer parar para pegar a ferrovia ou a via até o 
cume do Mount Washington, conhecido como “o lar do pior clima do 
mundo”. Aqui, você poderá visitar a estação meteorológica e o Extreme 
Mount Washington Museum.) Os amantes do ar livre não vão querer 
perder Pinkham Notch, um marco natural impressionante criado por 
geleiras, erosão e rios, e que separa três cadeias de montanhas. Aproveite 
a oportunidade para caminhar em trilhas que acomodam todos os níveis 
de habilidades, ou relaxe em um passeio de gôndola e desfrute das vistas 
na Wildcat Mountain Ski Area. A viagem termina em North Conway, no 
coração do Vale de Mt. Washington, lar de cerca de 100 lojas, galerias de 
arte, restaurantes, pubs e entretenimento ao vivo. 

Acomodação: North Conway 

Bethel, Maine

3 horas e 29 minutos/294 km

1 hora e 2 minutos/80 km



NORTH CONWAY, NEW HAMPSHIRE A 
LONDONDERRY, VERMONT
Saindo de North Conway, explore mais das White Mountains, pegando a 
paisagística Kancamagus Highway e planejando uma oportunidade para fotos 
na Albany Covered Bridge pelo caminho. Depois, pare na Flume Bridge, uma 
ponte coberta aberta para carros, em seu caminho para o espetacular Franconia 
Notch State Park com suas muitas trilhas, bondinho aéreo, observação de vida 
selvagem e outras atividades recreativas. Viaje por Hanover, New Hampshire, lar 
da Dartmouth College e siga até Woodstock, Vermont, cheia do charme próprio 
da Nova Inglaterra, com uma paisagem verdejante, ponte coberta e arquitetura 
histórica. Continue para Londonderry, no caminho para as Green Mountains. 

Acomodação: Londonderry, Vermont 

LONDONDERRY, VERMONT A 
STOCKBRIDGE, MASSACHUSETTS
Hoje, explore a Vermont’s Green Mountains National Forest, que é bela 
em todas as estações. O outono é a época mais colorida do ano aqui, 
devido à incrível troca de folhagens, mas essa área sempre tem algo para 
os entusiastas do ar livre durante o ano todo. Desfrute de vistas pastorais 
enquanto viaja pela Rota 7a por Manchester e Bennington, Vermont, onde 
você deve parar para fotografar as belas pontes cobertas antes de chegar 
em North Adams, Massachusetts para o almoço. Continue até Stockbridge, 
lar do Norman Rockwell Museum, que merece uma visita por sua extensa 
coleção dos trabalhos original do amado ilustrador americano. 

Acomodação: Stockbridge, Massachusetts 

Black Cap Mountains, North Conway

3 horas e 14 minutos/297 km 1 hora e 45 minutos/144 km



STOCKBRIDGE, MASSACHUSETTS A  
PROVIDENCE, RHODE ISLAND
Saindo de Stockbridge, viaje ao sul até a costa de 
Connecticut e Westport. A beira-mar tem uma 
série de construções de atraentes construções 
de tijolos vermelhos, e a área desfruta de uma 
das mais belas paisagens do estado, tornando-a 
uma boa parada para um piquenique ou uma 
caminhada pela cidade. Ao longo da costa, 
pare em Old Saybrook, famosa por ser o lar 
de Katharine Hepburn (e agora também do 
The Katharine Hepburn Cultural Arts Center). 
Recheada de uma arquitetura impressionante 
e muitos prédios inesquecíveis (incluindo as 

casas de senhores e o Saybrook Breakwater 
Lighthouse), esta é uma parada perfeita para o 
almoço. Continue até Mystic, uma atraente vila 
litorânea com uma rica herança. Originalmente 
um dos portos marítimos mais importantes 
da área, sua história foi preservada no Mystic 
Seaport, um dos maiores museus marítimos do 
país. Visite a Main Street, diversos restaurantes 
de deliciosos frutos do mar, lojas pitorescas e 
o famoso restaurante Mystic Pizza, famoso no 
filme de 1988. 

Acomodação: Mystic, Connecticut

MYSTIC, CONNECTICUT A CAPE 
COD, MASSACHUSETTS
Pegue a Highway 1 até Narragansett, Rhode Island, 
conhecida por suas praias de areia, e pegue Highway 
1a ao longo da costa e passe pela Jamestown Bridge 
até Newport, um dos playgrounds originais dos EUA 
para os ricos e famosos. Newport tem um charme 
luxuoso e muitas de suas mansões da Era de Ouro estão 
abertas para excursões públicas. Se você é fã de tênis, 
veja também o International Tennis Hall of Fame em 
Newport. Depois, dirija até a charmosa Cape Cod, onde 
a jornada do seu dia terminará. 

Acomodação: Cape Cod, Massachusetts 

Stockbridge, Massachusetts

2 horas e 8 minutos/200 km 2 horas e 3 minutos/195 km



CAPE COD A BOSTON, MASSACHUSETTS
As cidades com praias de Cape Cod poderiam agradar visitantes facilmente 
por semanas ou mais. Pesquise um pouco antes da sua viagem para 
determinar qual comunidade é mais adequada ao seu estilo, da agitada e 
divertida Falmouth em Lower Cape, até Orleans com chalés adornados de 
flores e as praias de dunas de Eastham e Truro em Outer Cape. A agitada 
Provincetown, uma cidade amiga da comunidade LGBT na ponta de Outer 
Cape, oferece lojas ecléticas, galerias e restaurantes, bem como praias 
naturais e observação de baleias. As ilhas externas de Cape, Martha’s 
Vineyard e Nantucket, podem ser alcançadas por balsa ou avião. O verão 

é a alta temporada em Cape Cod, e a primavera e o outono oferecem 
experiências mais tranquilas. 

Após visitar Cape Cod, siga até Plymouth, “berço da América”, onde os 
peregrinos desembarcaram em 1620 em busca de um lar e de liberdade 
religiosa. A Plimoth Plantation é uma visita obrigatória, uma visão fascinante 
e interativa da vida dos primeiros colonos americanos em uma terra difícil. 
Saia de Plymouth e continue até Boston, onde sua viagem terminará. 

Acomodação: Boston, Massachusetts 

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

Cape Cod, Massachussetts

1 hora e 15 minutos/113 km


