
RITMOS DO RIO
ILLINOIS – MINNESOTA – WISCONSIN – IOWA

MISSOURI – TENNESSEE – MISSISSIPPI – LOUISIANA



RITMOS DO RIO

OPÇÃO DE INÍCIO 1
Chicago a Springfi eld, Illinois 3 horas e 11 minutos/325 km
Springfi eld, Illinois a St. Louis, Missouri 1 hora e 30 minutos/155 km

OPÇÃO DE INÍCIO 2
Minneapolis e Bloomington, Minnesota a Dubuque, Iowa 4 horas e 39 minutos/406 km
Dubuque, Iowa a Hannibal, Missouri 3 horas e 48 minutos/392 km
Hannibal, Missouri a St. Louis, Missouri 1 hora e 54 minutos/188 km

CONTINUAR DE ST. LOUIS
St. Louis, Missouri a Nashville, Tennessee 4 horas e 35 minutos/497 km
Nashville a Memphis, Tennessee 3 horas e 12 minutos/341 km
Memphis, Tennessee a Cleveland, Mississippi 2 horas e 1 minutos/185 km
Cleveland a Natchez, Mississippi 3 horas e 13 minutos/290 km
Natchez, Mississippi a Nova Orleans, Louisiana 2 horas e 50 minutos/283 km
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BEGIN EM CHICAGO, ILLINOIS
Comece com uma visita a algumas das atrações mais famosas de 
Chicago, como a escultura Cloud Gate (também conhecida como 
The Bean) no Millennium Park, a varanda de vidro Ledge, que 
fica no 103º andar da Willis Tower (Torre Willis), e a nova roda 
gigante Centennial no Navy Pier. Há diversos museus interativos 
e educativos em Chicago, desde o The Field Museum e o Shedd 
Aquarium até o Art Institute of Chicago. Agite seu passeio 
no Chicago Blues Festival ou em clubes como o Buddy Guy’s 
Legends. Independentemente do seu gosto musical, você sempre 
terá um show ao vivo em todas as noites da semana em Chicago. 

Em Chicago, você poderá escolher entre mais de 200 casas e 
clubes de música ao vivo com tudo o que imaginas, de experiências 
musicais intimistas a grandes locais de concertos e salões de 
música históricos. Saboreie a típica pizza “deep-dish” no Gino’s 
East ou no Lou Malnati’s, ou prove um cachorro-quente típico de 
Chicago em locais espalhados por toda a cidade. Mergulhe nos 
sabores das badaladas cervejarias artesanais de Chicago fazendo 
um tour e provando as bebidas de uma das cervejarias de bairro, 
como a Half Acre. 

Acomodação: Chicago, Illinois 

Opção 1: Comece sua viagem em Chicago, Illinois

The Cloud Gate, no Millennium Park



SPRINGFIELD, ILLINOIS A ST. LOUIS, MISSOURI
Desfrute de uma cerveja-de-raiz ou uma banana split gigante no Doc’s 
Soda Fountain, em Girard, Illinois, na Rota 66 (a apenas 30 minutos de 
Springfield), a caminho de St. Louis, onde você poderá visitar o Gateway 
Arch, o monumento feito pelo homem mais alto dos EUA. O arco recebe 
visitantes por 50 anos com seu formato icônico. Uma visão do renomado 
arquiteto Eero Saarinen, o Gateway Arch comemora a visão de Thomas 
Jefferson e o papel de St. Louis na expansão ocidental dos Estados 
Unidos. St. Louis também é conhecida por sua cena musical diversificada. 
Visite o bairro de Soulard para desfrutar de ótima música ao vivo, uma 
deliciosa refeição e música em um famoso bistrô suburbano, ou passe a 
noite explorando o Loop, com seus clubes musicais, restaurantes étnicos 
e boutiques exclusivas. Reserve um tempo para visitar o Blueberry Hill 
(local onde Chuck Berry costumava tocar regularmente) ou o The Beale on 
Broadway, para ouvir Blues, Soul e R&B ao vivo, e não esqueça de passar 
pelo National Blues Museum. 

Acomodação: St. Louis, Missouri

CHICAGO A SPRINGFIELD, ILLINOIS 
De Chicago, viaje pela histórica Rota 66 para conhecer um verdadeiro 
pedaço da cultura americana. A famosa estrada, que vai de Chicago a Los 
Angeles, atravessa um trecho cerca de 483 km de Illinois e é recheada de 
cafés acolhedores, lojas peculiares e atrações exclusivas à beira da estrada. 
Tire uma foto na frente do imponente Railsplitter Covered Wagon, em 
Lincoln, ou do enorme elefante rosa perto do Pink Elephant Antique Mall, 
em Livingston. Explore as recordações da Rota 66 em Pontiac, no Route 
66 Association of Illinois Hall of Fame and Museum. De lá, dirija cerca de 
duas horas ao sul para conhecer os detalhes da vida de Abraham Lincoln 
em Springfield, no Abraham Lincoln Presidential Library Museum, o Old 
State Capitol e o Lincoln Home National Historic Site. 

Acomodação: Springfield, Illinois 

Rota 66

Gateway Arch

3 horas e 11 minutos/325 km

1 hora e 30 minutos/155 km



BEGIN EM MINNEAPOLIS E BLOOMINGTON, MINNESOTA
Siga o rio Mississippi até o Golfo do México, explorando cultura 
musical rica e diversificada pelo caminho. Em Mineápolis, 
Minnesota, mergulhe na música do Prince at First Avenue, um 
antigo depósito da Greyhound Bus, e agora o centro da cena 
musical ao vivo da cidade (e também o local onde Prince se 
apresentava regularmente, sempre experimentando seus novos 
sons excêntricos). Em 1983, a versão de estúdio da música Purple 
Rain foi gravada aqui, além de ter sido o pano de fundo de seu 
filme com o mesmo nome. O Paisley Park é onde você encontrará 
a residência e o estúdio de gravação de Prince, que agora oferece 
excursões diárias em que os visitantes podem ver seus trajes 
icônicos, prêmios e outros itens. Não deixe de visitar o mural na 

26th com a Hennepin, pintado pelo artista Rock “Cyfi” Martinez, 
após a morte de Prince. Estenda sua estadia em Mineápolis para 
fazer uma Excursão Bob Dylan pela Highway 61 (Rodovia 61). 
Visite o local de nascimento de Dylan, em Duluth, Minnesota, além 
da casa de sua juventude em Hibbing, depois continue até locais 
próximos do campus da Universidade de Minnesota, onde o som 
inconfundível de Dylan foi aprimorado. Termine o dia no centro de 
artes e música The Armory, que marca o fim da Via Bob Dylan de 
Duluth, uma via cultural de cerca de 3 km pelo centro da cidade 
de Duluth. 

Acomodação: Mineápolis/Bloomington, Minnesota 

Opção 2: Comece sua viagem em Minneapolis e Bloomington, Minnesota

Minneapolis Sculpture Garden, Minneapolis



MINNEAPOLIS E BLOOMINGTON,  
MINNESOTA A DUBUQUE, IOWA
Siga a Great River Road até La Crosse, Wisconsin. Lá, desfrute de vistas 
majestosas no Grandad Bluff, com suas falésias de 183 metros voltadas ao Vale 
do rio Mississippi. Os visitantes podem ver Wisconsin, Minnesota e Iowa deste 
local impressionante. Desfrute da histórica e bela Prairie du Chien, Wisconsin, 
a segunda comunidade mais antiga em Wisconsin e lar do Prairie Dog Blues 
Festival, que ocorre no fim de julho. Cruze o rio para visitar o Effigy Mounds 
National Monument, Iowa, localizado em uma das seções mais pitorescas do 
Vale superior do rio Mississippi e preservando mais de 200 túmulos pré-históricos 
construídos por americanos nativos. Os viajantes poderão desfrutar das vistas dos 
túmulos, muitos dos quais têm formas de pássaros e ursos. Siga até Dubuque, 
a cidade mais antiga de Iowa, para ver como a comunidade recriou sua área do 
Mississipi Riverwalk em um destino incrível. Conheça o National Mississippi 
River Museum and Aquarium afiliado ao Instituto Smithsoniano e, no verão, 
ouça música ao vivo no anfiteatro ao lado do rio. 

Acomodação: Dubuque, Iowa 

DUBUQUE, IOWA A HANNIBAL, MISSOURI 
Continue ao sul até Hannibal, Missouri. Explore esta histórica cidade ribeirinha 
onde o famoso escritor americano Mark Twain viveu sua juventude. Primeiro, 
explore a mundialmente famosa Mark Twain Cave e o The Mark Twain Boyhood 
Home & Museum, depois veja um show, faça uma excursão fantasma e explore 
galerias de arte exclusivas. Embarque em um cruzeiro com jantar e conheça o 
poderoso Mississippi, como Twain fez. 

Acomodação: Hannibal, Missouri Mississippi River Walk

4 horas e 39 minutos/406 km

3 horas e 48 minutos/392 km



HANNIBAL, MISSOURI A  
ST. LOUIS, MISSOURI 
O Gateway Arch, em St. Louis, é o monumento mais 
alto feito pelo homem nos EUA, recebendo os visitantes 
da cidade por 50 anos com seu formato icônico. Uma 
visão do renomado arquiteto Eero Saarinen, o Gateway 
Arch comemora a visão de Thomas Jefferson e o papel 
de St. Louis na expansão ocidental dos Estados Unidos. 
St. Louis também é conhecida por sua cena musical 
diversificada. Visite o bairro de Soulard para desfrutar 
de ótima música ao vivo, uma deliciosa refeição e 
música em um famoso bistrô suburbano, ou passe a 
noite explorando o Loop, com seus clubes musicais, 
restaurantes étnicos e boutiques exclusivas. Reserve um 
tempo para visitar o Blueberry Hill (local onde Chuck 
Berry costumava tocar regularmente) ou o The Beale on 
Broadway, para ouvir Blues, Soul e R&B ao vivo, e não 
esqueça de passar pelo National Blues Museum. 

Acomodação: St. Louis, Missouri 

Dubuque Shot Tower, Dubuque

1 hora e 54 minutos/188 km



ST. LOUIS, MISSOURI A NASHVILLE, TENNESSEE 
Nenhuma excursão musical estaria completa sem uma visita a 
Nashville, Tennessee, lar da música country. No Country Music 
Hall of Fame and Museum, gravações, telas e itens contam a 
história da música country, desde seu surgimento até os dias 
atuais. O museu também oferece excursões pelo RCA Studio B, 
onde artistas como Dolly Parton gravaram suas músicas. O Grand 
Ole Opry é o lugar ideal para assistir a apresentações das atuais 
estrelas da música country. Quem gosta dos mais diferentes 
gêneros pode assistir a um espetáculo no Ryman Auditorium, uma 

igreja histórica que já abrigou o Opry. Nas proximidades, novas 
exposições artísticas acontecem regularmente no Frist Center 
for the Visual Arts, cuja arquitetura art déco já justifica a visita 
ao local. Está com fome? Não deixe de conhecer os restaurantes 
que oferecem uma carne com três acompanhamentos preparados 
ao estilo caseiro (aproveite para provar opções como frango frito, 
purê de batatas, milho e couve com carne de porco). Estenda sua 
estadia em Nashville para ver tudo o que a cidade tem a oferecer. 

Acomodação: Nashville, Tennessee 

As opções 1 e 2 continuam em St. Louis, Missouri

Nashville, Tennessee

4 horas e 35 minutos/497 km



NASHVILLE A MEMPHIS, TENNESSEE 
Volte até a Great River Road e pelo rio Mississippi 
em direção a Memphis, Tennessee. Nessa cidade de 
peregrinação dos amantes da música, faça uma excursão 
pelo Sun Studio para conhecer o lugar onde lendas do 
blues, como B.B. King e Elvis Presley, gravaram alguns 
de seus primeiros sucessos. Para conhecer um pouco 
melhor a vida de Elvis, visite sua propriedade, Graceland. 
No Stax Museum of American Soul Music, os ritmos 
alternam entre o soul e o gospel. Veja itens de artistas da 
Stax, incluindo Otis Redding e Isaac Hayes, cujo Cadillac 
com placa de ouro está em exibição. Para ter uma amostra 
dos sons contemporâneos de Memphis, passe pela Beale 
Street, onde a música ao vivo parece sair de toda porta 
que está aberta. O cheiro de churrasco também perfuma o 
ar. Prove especialidades locais que vão da costelinha com 
temperos secos a sanduíches de carne suína defumada e 
desfiada. 

Acomodação: Memphis, Tennessee 

Logwood House, Natchez

3 horas e 12 minutos/341 km



CLEVELAND A NATCHEZ, MISSISSIPPI 
No caminho até a Natchez Trace Parkway, pare em Indianola, 
Mississippi. Visite o B.B. King Museum para aprender sobre o 
mapa que ajudou a popularizar o blues, a verdadeira forma de 
arte americana. Chegue até a Natchez Trace Parkway enquanto 
continua sua jornada a Natchez, Mississippi, a colônia mais antiga 
do Mississippi. A jornada o levará até as antigas plantações e 
mansões restauradas anteriores à Guerra civil americana. Reserve 
um tempo para explorar algumas dessas casas incríveis que 
contam histórias do sul. 

Acomodação: Natchez, Mississippi 

MEMPHIS, TENNESSEE A  
CLEVELAND, MISSISSIPPI
Siga pela Mississippi Blues Trail até Clarksdale, Mississippi, localizada 
no cruzamento das rodovias 61 e 49 (“Crossroads”). Clarksdale e a 
região do Delta ao redor são conhecidas como “a terra onde o blues 
começou”, tornando-a o lar perfeito para o Delta Blues Museum. 
Continue ao sul até Cleveland, Mississippi, lar das Dockery Farms, 
estabelecidas em 1895 para produzir algodão. Charley Patton estava 
entre os afro-americanos que trabalharam no local; mais tarde, ele 
contribuiu com uma cultura que inspirou o blues, a verdadeira forma 
artística americana. Também em Cleveland está o GRAMMY Museum 
Mississippi. 

Acomodação: Cleveland, Mississippi 

Beale Street

French Quarter

2 horas e 1 minute / 185 km

3 horas e 13 minutos/290 km



NATCHEZ, MISSISSIPPI TO NEW ORLEANS, LOUISIANA 
A última parte da nossa viagem de carro o levará a Nova Orleans, 
Louisiana, onde o poderoso rio Mississippi deságua no Golfo do 
México. Pelo caminho, faça uma parada em Baton Rouge, capital e 
o centro de tudo em Louisiana. Baton Rouge é o lugar perfeito para 
explorar a cultura eclética deste estado incrível. A cidade tem mais 
de 300 anos de história, muitos dos quais podem ser vistos em sua 
distinta arquitetura, provados na deliciosa culinária e aprendidos 
por sua cultura única. Após visitar Baton Rouge, siga até Nova 
Orleans. Com seus chalés centenários e cemitérios elaborados e 
históricos, a cidade é um deleite para os fotógrafos. As excursões 
guiadas são uma maneira ideal de aprender sobre este lugar 
especial. Faça um passeio pelo histórico French Quarter ou siga 
um roteiro pelos cemitérios, locais assombrados e locais de culto 
do vodu de Nova Orleans. Nova Orleans também transpira música. 
No Preservation Hall, músicos incríveis se revezam tocando o 
tradicional jazz de Nova Orleans em um ambiente extremamente 

intimista e com ótima acústica. Chegue cedo para a fila e desfrutar 
do show em pé, ou compre seu ingresso com antecedência para um 
dos assentos limitados da casa. Mais do que qualquer outro ponto 
da cidade, a Frenchmen Street é um centro de música ao vivo e 
conta com locais como o The Spotted Cat Music Club. O ambiente 
aconchegante recebe até três bandas por noite, apresentando os 
mais variados tipos de jazz. A gastronomia e a cultura de coquetéis 
também são essenciais em qualquer visita a Nova Orleans. De cafés 
ao ar livre a restaurantes sofisticados, você encontra uma série de 
interpretações de pratos típicos locais, como beignets cobertos 
com açúcar, jambalaya e sua fragrância e andouille (um tipo de 
linguiça temperada e defumada). Lar do festival de jazz, do Mardi 
Gras e do New Orleans Jazz National Historical Park, uma visita a 
Nova Orleans é a maneira perfeita de finalizar sua viagem. 

Acomodação: Nova Orleans, Louisiana

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

French Quarter

2 horas e 50 minutos/283 km


