SOL, DIVERSÃO
E FANTASIA
FLÓRIDA

SOL, DIVERSÃO E FANTASIA
ST. AUGUSTINE

ORLANDO
Miami a Orlando

3 horas e 40 minutos/380 km

Orlando a St. Augustine

1 hora e 45 minutos/170 km

St. Augustine a Tampa

3 horas e 10 minutos/290 km

Tampa a Fort Myers

2 horas/210 km

Fort Myers a Key Largo

3 horas e 40 minutos/330 km

Key Largo a Key West

2 horas/160 km

Key West a Miami

3 horas e 30 minutos/260 km

TAMPA

FORT MYERS
MIAMI
KEY WEST

KEY LARGO

Miami, Flórida

MIAMI E FORT LAUDERDALE,
FLÓRIDA
Comece seu tour por Miami em Fort Lauderdale. Ao
chegar à cidade, vá à South Beach, praia do distrito art
déco da cidade, e conheça a “Riviera americana”. Prove
uma caipirinha em um café ao ar livre enquanto observa
o movimento. Faça compras na sofisticada Collins
Avenue, a um quarteirão da praia, e conheça a culinária
cubana antes de cair na pista em uma das diversas casas
noturnas latinas da região. Para desacelerar, tome sol
na Key Biscayne Beach; ela fica a apenas 40 minutos
de distância, mas o lugar é tão tranquilo que você se
sente transportado para outro mundo. Aproveite para
explorar toda a cultura do Wynwood Art District e do
bairro de Little Havana, assistir a um jogo de beisebol
do Miami Marlins, a um jogo de futebol americano do
Miami Dolphins ou a um jogo de basquete do Heat.
Se decidir começar a viagem por Fort Lauderdale, não
deixe de conhecer suas praias espetaculares e a elegante
e tranquila comunidade do lugar. Há diversas praias
excelentes na região, mas Deerfield e Dania geralmente
são mais tranquilas. Conheça a cidade a bordo de um táxi
aquático ou embarque em uma excursão de barco para
conhecer mansões milionárias localizadas à beira-mar.
Não deixe de visitar os melhores locais da região, como
Los Olas Riverfront, com lojas e restaurantes sofisticados.
O shopping de dois andares The Galleria fica próximo à
praia e conta com grifes de luxo. Já no shopping outlet
Sawgrass Mill, em Sunrise (13k ao norte), a principal
atração são as pechinchas.
Hospedagem: Miami/Fort Lauderdale

Universal Studios, Orlando

MIAMI E FORT LAUDERDALE A ORLANDO, FLÓRIDA
3 horas e 40 minutos/380 km

Menos de uma hora ao norte de Fort Lauderdale fica Delray
Beach, uma comunidade litorânea tranquila repleta de
cultura, onde não há prédios altos que possam atrapalhar
a vista do oceano Atlântico. Na região, visite o Morikami
Museum & Japanese Gardens e passeie por seis áreas
verdes inspiradas nos famosos jardins do Japão. Outra
opção é conhecer um pouco do lado selvagem da Flórida
no parque Wakodahatchee Wetlands. Palm Beach, 20
minutos ao norte, é o extremo oposto de Delray. A cidade
conta com lojas sofisticadas em meio às palmeiras da
Worth Avenue. Para fazer um passeio cultural, visite o
Flagler Museum, museu instalado em uma propriedade
da era dourada do país, com decoração e obras de arte
do período. Ainda nas proximidades, faça uma excursão
para subir o Jupiter Inlet Lighthouse. Localizada na costa
espacial da Flórida, Cocoa Beach é uma agradável cidade
própria para a prática de surfe, com ares nostálgicos e
próxima a grandes atrações. Faça uma aula de surfe na praia

e não deixe de visitar a famosa loja Ron Jon Surf Shop para
obter todos os apetrechos necessários para surfar. Faça um
passeio pelo Kennedy Space Center no litoral de Titusville.
O local apresenta uma série de exposições envolventes,
artefatos da NASA e experiências inesquecíveis. Também
na Merritt Island há um refúgio nacional de vida selvagem,
cercado ao norte pelo Canaveral National Seashore. Faça
uma caminhada ou um passeio de barco pelo refúgio e
pelo litoral para conhecer um pouco do lado inexplorado
da Flórida e da sua abundante vida selvagem. Lar de mais
de uma dúzia de parques temáticos, para a maioria dos
visitantes, a área de Orlando dispensa apresentações. Os
viajantes (especialmente com crianças) costumam saber
tudo sobre os maiores parques: Magic Kingdom, Epcot
e Animal Kingdom, do Walt Disney World; Universal
Studios e Islands of Adventure, do Universal Orlando; e
SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando e Discovery Cove,
do SeaWorld. Aqui, as famílias podem curtir atrações e

apresentações divertidas, visitar os personagens dos livros
de história e se emocionar com as paradas e queimas de
fogos. Ali perto, o centro histórico de Kissimmee encanta
com o ar vintage do parquinho de diversões, as opções de
entretenimento e as lojas. Menos de uma hora a sudoeste
de Orlando, em Winter Haven, o LEGOLAND é outro lugar
muito divertido, aproveitado especialmente pelos mais
novinhos. Mesmo depois de conhecer as principais atrações,
não faltarão oportunidades de compra para os viajantes,
como o Orlando International Premium Outlets, The Mall
at Millenia (moda sofisticada) e lojas de lembrancinhas na
International Drive. Na International Drive, os visitantes
também encontrarão restaurantes, minigolfe, pistas de kart,
passeios de helicóptero e outras atividades. Planeje pelo
menos duas noites para conhecer esse destino incrível.
Hospedagem: Orlando

Riverfront Park, Tampa

ORLANDO A ST. AUGUSTINE
1 hora e 45 minutos/170 km

Diversão para amigos, famílias e fãs de corridas, Daytona Beach conta com
resorts, atrações, o Daytona International Speedway e o Motorsports Hall of
Fame of America. Aproveite para curtir o local durante o Daytona 500, que
acontece no começo do ano — mas qualquer outro período é igualmente
divertido. São 37 quilômetros de praias próprias para banho e surfe. Algumas
áreas são reservadas para carros rodarem na areia. Para música ao vivo de boa
qualidade, confira o Daytona Beach Bandshell, na parte norte do calçadão —
sua estrutura é toda feita de conchas. Não deixe de visitar o Daytona Beach Pier,
atração histórica que foi reaberta ao público recentemente após uma renovação
de US$ 5 milhões. O calçadão tem ainda um parque de diversões com montanha
russa, o parque aquático Daytona Lagoon e outras atrações similares. Vá até
St. Augustine, a cidade americana mais antiga fundada por europeus, por isso
conhecida como “a cidade mais antiga da nação”. São mais de quatro séculos de
história inﬂuenciada pelas tradições espanhola, inglesa, grega, nativo-americana
e afro-americana. Caminhe pelas ruelas, visite os diversos museus e monumentos,
como o Castillo de San Marcos, a “fonte da juventude” de Ponce de León e a
Oldest Wooden Schoolhouse, uma construção de madeira que abrigava uma
escola (a escola de madeira mais antiga do país). St. Augustine é o lugar ideal
para os fãs de história (e também para quem não gosta de história tanto assim).
Hospedagem: St. Augustine

ST. AUGUSTINE A TAMPA/ST. PETERSBURG
3 horas e 10 minutos/290 km

Ocala é o coração equestre da Flórida: são vários quilômetros de trilhas
delineadas por carvalhos e barbas-de-velho. O destino é ideal para passeios de
canoa por riachos cristalinos e caminhadas por paisagens intocadas, que serviram
de cenários para diversos filmes de Hollywood. Continue até a costa do Golfo e
pare em Silver Springs, parque natural que figura entre as atrações originais da
Flórida. Tarpon Springs, cujo nome é inspirado no peixe encontrado em seus
rios, é considerada a “capital mundial da esponja”. Explore o distrito histórico a
pé e os antiquários e galerias situados em edifícios do século XIX. Escolha Tampa
ou St. Petersburg como destino final do dia. Tampa abriga várias atrações, como
o Busch Gardens, parque de temática africana com áreas para observação de
animais e brinquedos emocionantes; o Lowry Park Zoo e o Florida Aquarium,
onde é possível nadar com os tubarões. O bairro histórico de Ybor City, que no
passado foi o centro da vida latina de Tampa, é hoje um destino popular para boa
gastronomia e vida noturna. A oeste de Tampa, entre o golfo do México e Tampa
Bay, ficam belas praias e St. Petersburg, que oferece gastronomia sofisticada,
boas opções de compras, o Fort De Soto Park e o Salvador Dali Museum.
Hospedagem: Tampa/St. Petersburg

TAMPA/ST. PETERSBURG A FORT
MYERS/CAPTIVA E SANIBEL ISLANDS
2 horas/210 km

Pare em Sarasota para curtir a cultura, a praia e excelentes
opções de compras. The Ringling é um museu de arte fundado
pelo magnata circense John Ringling. Nele você encontra
obras de arte de nível mundial, o Circus Museum e a mansão
de arquitetura gótica Ca’ d’Zan. Continue em direção ao sul
até chegar a Fort Myers, perfeita para turistas em busca de
vida ativa e esportes na praia. Se preferir uma atmosfera mais
relaxante, as areias brancas de Sanibel Islands e Captiva têm o
que você procura. Nade nas águas mornas ou ande de caiaque
no J.N. “Ding” Darling National Wildlife Refuge, em Sanibel,
e veja jacarés, pássaros e outras espécies selvagens.
Hospedagem: Fort Myers/Captiva e Sanibel Island

FORT MYERS/CAPTIVA E SANIBEL
ISLANDS A KEY LARGO
3 horas e 40 minutos/330 km

Viaje ao sul rumo a Naples, famoso destino com galerias,
lojas de grife, gastronomia sofisticada e belas praias. Vá até
o Everglades National Park, habitat pantanoso que oferece
refúgio a diversas espécies raras e ameaçadas de extinção,
como o crocodilo-americano e a pantera-da-ﬂórida. Faça um
tour de caiaque ou canoa ou caminhe pelos pântanos para
ver peixes-boi, jacarés, veados e muitas espécies de pássaros
selvagens. Se tiver pouco tempo, procure as empresas que
oferecem tours de aerobarco pela região. Perto dali fica Key
Largo, a primeira ilha do arquipélago em Florida Keys. Em
suas águas se encontram o maior recife artificial do mundo,
o navio naufragado USS Spiegel Frove, o John Pennekamp
Coral Reef Underwater State Park e o barco African Queen,
usado no filme de mesmo nome. As águas claras do Florida
Keys National Marine Sanctuary oferecem experiências
incomparáveis para mergulhadores e praticantes de snorkeling.
Para os menos aventureiros, existem passeios em barcos de
fundo de vidro. Alternativamente, aprecie um belo coquetel
enquanto observa o pôr do sol. Reserve alguns dias a mais na
região para relaxar e curtir as vistas do oceano.
Hospedagem: Key Largo

Centro de River District, Fort Myers

KEY LARGO A KEY WEST

KEY WEST A MIAMI E FORT LAUDERDALE, FLÓRIDA
3 horas e 30 minutos/260 km

2 horas/160 km

Islamorada, ilha paradisíaca a uma curta distância de carro de Key Largo, impressiona
por suas águas azuis, excelentes restaurantes com vistas para o mar e frutos do mar
sempre frescos. Essa é a parada ideal no caminho para Key West, o ponto mais ao
sul dos EUA, que oferece ótima vida noturna e esportes aquáticos. Foi aqui também
que viveu Ernest Hemingway. A melhor forma de explorar a ilha é a pé. A atmosfera
do local ganha energia na Duval Street, onde se encontram lojas, bares e cafés. Os
jardins são belos complementos à sua arquitetura intrigante, uma das características
mais exclusivas de Key West. Não deixe de visitar o Ernest Hemingway Home &
Museum e de ler as criativas inscrições dos túmulos do Key West Cemetery.
Hospedagem: Key West

Retorne a Miami/Fort Lauderdale para explorar
o bairro Little Havana e provar os tradicionais
pratos cubanos junto com café com leite e
assistir a divertidos jogos de dominó nos parques
públicos. Vá à famosa South Beach para admirar
pessoas glamorosas, passear pelos marcos Art
Deco e curtir uma das melhores vidas noturnas
dos EUA. A costa de Miami oferece desde
parques intocados (como o Bill Baggs Cape
Florida State Park) até praias com comodidades
e atividades que agradam a todos os gostos. Os

fãs de compras vão adorar percorrer as luxuosas
lojas de estilistas renomados na Lincoln Road, no
Design District e no Bal Harbour Shops, ou fazer
ótimos negócios no Dolphin Mall, em Doral.
Os vários museus da cidade (como o Vizcaya
Museum and Gardens e o Wynwood Walls) e os
exuberantes jardins botânicos (Fairchild Tropical
Botanic Garden e Miami Beach Botanical
Garden) também são excelentes paradas para
turistagem.

Smathers Beach, Key West

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

