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Férias nas ilhas podem ser um convite ao relaxamento e à tranquilidade. No entanto, a visita à Porto
Rico e às vizinhas Ilhas Virgens Americanas tem o potencial de promover momentos ainda mais impressionantes. O arquipélago das Ilhas Virgens Americanas é formado por quatro grandes ilhas (St. Thomas,
St. Croix, Water Island e St. John) e cerca de 50 ilhas menores e cayos (bancos de areia e corais). Já Porto
Rico é formado por três ilhas maiores (Porto Rico, Vieques e Culebra) e cerca de 140 ilhas menores, cayos
e ilhotas. O transporte entre as ilhas ocorre via aérea, de balsa, barcos alugados e táxi aquático. Confira
cuidadosamente cada opção: algumas ficam disponíveis apenas em certas épocas do ano, enquanto
outras atendem apenas algumas ilhas. Cada ilha tem personalidade própria e oferece inúmeras experiências. Faça sua viagem já planejando uma segunda visita. Personalize cada estadia com novas descobertas.

PUERTO RICO
Dias 1 a 3
Porto Rico é a maior das ilhas. Fique na cidade, a capital San
Juan. Os arredores oferecem excelentes oportunidades de
explorar a cultura e a natureza. Os parques e praias são espetaculares. Em San Juan, explore as atrações mais populares,
como o forte El Morro de 400 anos de idade. Seus seis andares
de muros, torres e baterias foram construídos, reconstruídos e
ampliados ao longo dos séculos. Como convém a uma cidade
cosmopolita, as opções de gastronomia são muito variadas,
desde restaurantes de estilo resort e pequenos estabelecimentos de propriedade familiar escondidos nas ruas estreitas de
Old San Juan a quiosques de alimentação coloridos e food
trucks vendendo iguarias típicas. Os apaixonados por compras
encontrarão uma variedade semelhante de opções. Nos
antigos prédios históricos de Old San Juan é possível comprar
cerâmicas e joias produzidas localmente e colares havaianos
artesanais, também disponíveis nas lojas de grife localizadas
na Ashford Avenue, no bairro de Condado. A cidade latina
pega fogo ao anoitecer, quando as casas noturnas, discotecas
e bares transbordam com música e dança. Ponce, a segunda
maior cidade de Porto Rico, é conhecida pela fantástica arquitetura resultante da mistura de estilos art nouveau e neoclássico. Visite o Museum of Ponce Architecture para conhecer a

história arquitetônica e cultural da cidade, incluindo sua ligação
com a cultura catalã. O edifício mais impressionante da cidade
é o Parque de Bombas. Na construção, decorada com listras
pretas e vermelhas, funciona um museu. Construído no estilo
arquitetônico da Espanha de 1880, ele lembra um castelo
gótico ou uma mansão espanhola com influência moura típica
da época. Conheça também o Museo de Arte de Ponce e a
Castillo Serrallés, mansão colonial em estilo espanhol transformada em museu onde ganha destaque a história da indústria
do rum do país. Para fugir da cidade, visite El Yunque National
Forest, uma floresta tropical e reserva nacional com grande
biodiversidade. Caminhe por trilhas exuberantes para admirar
as vistas e cachoeiras com piscinas naturais excelentes para
banho. Abuse da ousadia e visite o Rio Camuy Cave Park, uma
rede de mais de 200 cavernas esculpidas pelo terceiro maior
rio subterrâneo do mundo. Veja estalagmites, estalactites e um
sumidouro gigante com vista para o rio 120 metros abaixo. Se
preferir explorar as praias, algumas das melhores do Caribe
estão aqui, desde as mais isoladas às supermovimentadas em
hotéis e resorts. Há boas opções para a prática de caiaque,
snorkeling, paragliding e stand-up.
Hospedagem: Porto Rico

Old San Juan

Zipline Park, San Juan

VIEQUES, PUERTO RICO

CULEBRA, PUERTO RICO

Dias 4 a 6

Dias 7 a 9

Situada no extremo leste de Porto Rico, Vieques é apreciada por suas 40
belíssimas praias e pela Baía Bioluminescente, onde passeios noturnos
de caiaque revelam micro-organismos que dão à água um brilho azul-esverdeado. Em terra firme, veja os cavalos selvagens que passeiam pela
ilha de 350 km²; grande parte é preservada, como a área do Vieques
National Wildlife Refuge. Visite o Fuerte de Vieques (ou El Fortin
Conde de Mirasol), forte parcialmente restaurado em meados do século
XIX que abriga o Vieques Museum of Art and History.

A maior parte da ilha é um refúgio natural. Esse paraíso tropical é o
lugar ideal para quem busca fugir da vida cotidiana. Praticar snorkeling
em Culebra é sensacional: ela abriga alguns dos recifes mais impressionantes do Caribe. Toda a ilha é sinônimo de relaxamento. O ritmo é
casual e lento, ideal para recarregar as baterias e esquecer os problemas.
Pratique caiaque, descanse nas praias intocadas e nade nas águas cristalinas do Caribe.

Hospedagem: Vieques

Hospedagem: Culebra Volcanoes National

ST. THOMAS, ILHAS VIRGENS AMERICANAS
Dias 10 a 14
St. Thomas é um paraíso para compras isentas de impostos, com opções em toda a extensão da ilha. Nas
ruas estreitas do centro de Charlotte Amalie, há muitos armazéns dinamarqueses restaurados que agora
abrigam sofisticadas joalherias e lojas de marca da moda. Butiques ecléticas e lojas de presentes se espalham
pelas ruelas que dão para pátios floridos. O Blackbeard’s Castle fica em Government Hill (Charlotte Amalie)
e é um dos cinco monumentos históricos nacionais das ilhas. Conheça a estrutura construída em 1600, que,
afirmam os locais, era usada como ponto de observação pelo pirata Barba Negra. Suba 99 degraus para
curtir as vistas do St. Thomas Harbor. Na extremidade leste fica Red Hook, que abriga obras de arte de
artistas locais e trajes de festa informais. O cume da montanha oferece vistas magníficas das ilhas adjacentes
e possui uma loja de lembrancinhas. Para uma tarde relaxante, fuja para a Magens Bay, onde você pode
nadar ou praticar snorkeling em águas azuis-celestes ou simplesmente relaxar na areia branca. No Coral
World Ocean Park, observe a vida marinha tropical em um observatório subaquático, passeie em um semissubmarino e veja tubarões, tartarugas e leões-marinhos. As montanhas íngremes e as estradas sinuosas da
ilha compõem vistas impressionantes em todos os pontos. Construído em 1933, o Drake’s Seat é um famoso
mirante próximo ao centro da ilha. Do outro lado da doca de navios de cruzeiro, embarque no Skyride para ir
a Paradise Point. Do topo, aprecie vistas panorâmicas e brinde ao pôr do sol com um drinque tropical à mão.
Hospedagem: St. Thomas

ST. JOHN, ILHAS VIRGENS AMERICANAS
Dias 15 a 16
Das praias intocadas ao Virgin Islands National Park, que ocupa dois terços da ilha, todos os lugares em St.
John conformam refúgios deslumbrantes. O destino fica a 15 minutos de St. Thomas. A maioria dos turistas
começa sua aventura pela Cruz Bay, onde aportam as balsas. Vá até Mongoose Junction, um belo complexo
de pedra e madeira repleto de arte e artesanato de alta qualidade, bem como de opções de restaurantes
casuais e sofisticados. O Pink Papaya, no pequeno Lemon Tree Mall, é especializado em obras originais de
artistas caribenhos. Pegue um ônibus para um curto safári ao ar livre por estradas montanhosas sinuosas até
Trunk Bay. Se você não ficar impressionado com esse passeio, vai ficar com a praia. Alugue equipamento
de snorkel e siga as trilhas subaquáticas para ver recifes de coral e peixes tropicais. Na cidade tranquila
e peculiar de Coral Bay, relaxe comendo um hambúrguer no lendário Skinny Legs, ponto de encontro já
consagrado. Cuidado com burros e bodes no meio da estrada ao retornar à Cruz Bay pela Centerline Road.
Faça um desvio para vislumbrar a Bordeaux Mountain; o pico de quase 400 metros é o mais alto de St. John.
St. Thomas, Ilhas Virgens Americanas

Hospedagem: St. John

ST. CROIX, ILHAS VIRGENS AMERICANAS
Dias 17 a 18
St. Croix é a maior das Ilhas Virgens Americanas e fica a cerca de 64 quilômetros de St. Thomas. Os hidroaviões levam moradores e turistas ao centro de
Christiansted, cidade de calçadas sombreadas, arcos de pedra e do Fort
Christiansvaern, que abriga uma exposição sobre a história militar local. Na
outra cidade da ilha, Frederiksted, visite vários edifícios históricos, como
as senzalas, a Casa Grande e o engenho de açúcar de uma plantation do
século XVIII, atrações do Estate Whim Museum. Os praticantes de snorkel e
mergulho podem fazer um passeio pelo inexplorado Buck Island Reef National
Monument para ver recifes de coral e peixes multicoloridos. Curta passeios e
degustações na Cruzan Rum Distillery e na Captain Morgan Rum Distillery.
Hospedagem: St. Croix

WATER ISLAND, ILHAS
VIRGENS AMERICANAS
Dias 19 a 20
A Water Island tem apenas 500 acres de extensão, mas há muito a
se ver e fazer lá. A viagem de balsa partindo de St. Thomas leva oito
minutos. Há restaurantes na ilha, mas não há carros, supermercados
nem postos de gasolina. O transporte é realizado por carrinhos de
golfe, que podem ser alugados. É o passeio ideal para um ou dois
dias. Apenas lembre-se de trazer tudo que vai precisar. Uma das
principais atrações é a Honeymoon Beach, situada em uma enseada
afastada, onde se encontra um beach bar e coisas para comer. A
Limestone Bay também é bastante popular para mergulho e snorkel.
Hospedagem: Water Island

Trunk Bay, St. John

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

