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OREGON – WASHINGTON



DE PICOS VULCÂNICOS 
A PRAIAS CINTILANTES

Portland a Astoria, Oregon 1 hora e 45 minutos/158 km

Astoria, Oregon ao Olympic National Park, Washington 2 horas e 40 minutos/205 km

Olympic National Park a Seattle, Washington 2 horas e 5 minutos/178 km

Seattle ao Mount Ranier National Park, Washington 1 hora e 40 minutos/104 km

Mount Ranier National Park, Washington a Mount Hood, Oregon 3 horas e 14 minutos/192 km

Mount Hood ao Crater Lake National Park, Oregon 4 horas e 36 minutos/357 km

Crater Lake National Park a Coos Bay, Oregon 3 horas e 18 minutos/273 km

Coos Bay a Portland, Oregon 3 horas e 47 minutos/356 km
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PORTLAND, OREGON
Os moradores locais se orgulham em dizer que é difícil fugir da gastronomia 
local em Portland. Cervejarias artesanais, carrinhos de comida montados 
por toda a cidade para ficar mais fácil de petiscar e inúmeros restaurantes 
e cafés especializados em ingredientes locais evidenciam o motivo pelo 
qual o panorama gastronômico da cidade é famoso: sua originalidade. 
Você também encontra barracas de comida na Portland Saturday Market 
a céu aberto, onde centenas de produtores locais vendem seus deliciosos 

alimentos ao som de música ao vivo. Jantar no Olympic Provisions 
Restaurant para saborear suas carnes e linguiças curadas é uma experiência 
imperdível. Veja mais de 10.000 rosas no International Rose Test Garden, 
especialmente nos meses de maio e junho, quando acontece o Portland 
Rose Festival, e faça uma excursão pela ornamentada Pittock Mansion, 
antiga residência do criador do festival. 

Hospedagem: Portland, Oregon 

Lan Su Chinese Garden, Portland



PORTLAND A ASTORIA, OREGON
Ouça relatos sobre o começo do século XIX, quando os 
exploradores Meriwether Lewis e William Clark lideraram 
uma expedição que teve como destino final o noroeste do 
Pacífico. No Lewis and Clark National Historical Park, visite 
12 locais às margens do rio Columbia na Costa do Pacífico. 
Enquanto sua imaginação tenta recriar a vida desses 
exploradores e dos nativos americanos com os quais se 
depararam naqueles dias, siga as trilhas através de florestas 
e pântanos ou ao longo do rio e da praia. 

Hospedagem: Astoria, Oregon 

ASTORIA, OREGON AO OLYMPIC 
NATIONAL PARK, WASHINGTON
Explore hoje o Olympic National Park, um parque diversificado 
com inúmeros ecossistemas, dentre eles os picos gelados 
das Olympic Mountains, antigas florestas e as praias do lago 
Crescent no oceano Pacífico. O parque é um paraíso para os 
amantes dos ambientes ao ar livre e um destino propício para 
passar várias noites e praticar alpinismo, caminhadas, esqui e 
passeios turísticos. 

Hospedagem: área do Olympic National Park 

Astoria, Oregon

1 hora e 45 minutos/158 km

2 horas e 40 minutos/205 km



OLYMPIC NATIONAL PARK 
A SEATTLE, WASHINGTON
Siga pelo magnífi co litoral até Seattle, Washington, onde o melhor cartão de visitas dessa 
cidade animada é o Pike Place Market, um mercado histórico conhecido pela incrível variedade 
de itens, que vão desde produtos artesanais e multicoloridos até os famosos peixeiros que 
costumam atirar as pescas do dia para seus clientes. O bairro de Chinatown de Seattle é 
conhecido pela gastronomia, pelos mercados e pelas atrações, tudo com temática asiática. 
Aprecie as vistas panorâmicas do alto do ponto turístico Space Needle, encante-se com 
as esculturas de vidro do Chihuly Garden and Glass e explore o Museum of Pop Culture
projetado por Frank O. Gehry, atrações que estão muito próximas. Aproveite para fazer um 
passeio à beira-mar e conhecer o Olympic Sculpture Park. Os cruzeiros que partem do porto 
são uma ótima forma de contemplar vistas perfeitas da cidade, das montanhas e da baía. 

Hospedagem: Seattle, Washington 

SEATTLE AO MOUNT RANIER 
NATIONAL PARK, WASHINGTON
Saia de Seattle e viaje pelo sudoeste até a entrada para o Mount 
Rainier National Park. A principal atração deste parque é o pico 
congelado do Mount Rainier, um vulcão ativo com o topo situado 
a mais de 4 mil metros acima do nível do mar. Cobertos de fl ores 
silvestres e habitados por inúmeras espécies de animais selvagens, 
assim são os vales, campinas e rios ao redor da base do pico. 

Hospedagem: área do Mount Rainier National Park 

Space Needle

2 horas e 5 minutos/178 km 1 hora e 40 minutos/104 km



MOUNT RANIER NATIONAL PARK, WASHINGTON  
A MOUNT HOOD, OREGON
A Cascade Range, parte do Pacific Ring of Fire (Anel de Fogo do Pacífico), abriga o Mount St. Helens National 
Historic Monument e o Mount St. Helens (ou Louwala-Clough, como o chamam os nativos), um vulcão ativo cuja 
última erupção aconteceu em 1980, famoso por suas explosões de pó vulcânico e fluxos piroclásticos. Prossiga pela 
Pacific Crest Scenic Trail até Mount Hood (ou Wy’east para a tribo Multnomah) e outro vulcão ativo. Além do seu pico 
recoberto de neve o ano todo e 12 geleiras, Mount Hood abriga seis resorts de esqui e é cercado por lagos de água 
cristalina, florestas e campinas com flores silvestres. 

Hospedagem: área de Mount Hood, Oregon 

MOUNT HOOD AO CRATER LAKE 
NATIONAL PARK, OREGON
No extremo sul da Cascade Range e da Pacific Crest Scenic Trail no 
Oregon, fica o Crater Lake National Park, lar do lago Crater. Formado 
por uma erupção vulcânica e o desmoronamento do vulcão há mais 
de 7.000 anos, o lago é o mais profundo dos EUA e um dos mais 
profundos do mundo. 

Hospedagem: área do Crater Lake National Park, Oregon 

Crater Lake National Park

3 horas e 14 minutos/192 km 4 horas e 36 minutos/357 km



CRATER LAKE NATIONAL PARK  
A COOS BAY, OREGON
Siga até as Siskiyou Mountains e o Oregon Caves National Monument and Preserve 
para explorar as cavernas, conhecidas como “Marble Halls of Oregon” (Paredes de 
Mármore do Oregon). No interior das frias cavernas (7 graus centígrados), formadas 
pela ação das águas da chuva das florestas que desgastaram o mármore abaixo delas, 
conheça a geologia e veja fósseis, formações espetaculares e morcegos. Das cavernas, 
retorne ao sensacional litoral do Oregon e ao oceano Pacífico. 

Hospedagem: baía de Coos, Oregon 

COOS BAY A PORTLAND, OREGON
Siga a dinâmica Oregon Coastal Highway e explore pitorescas cidades 
e paisagens marinhas antes de entrar no Vale Willamette, considerado 
a região do vinho do Oregon e mundialmente famoso por seu pinot noir. 
Com mais de 300 vinícolas em operação, a região é o lugar perfeito para 
fazer uma parada, almoçar e saborear algum vinho no retorno a Portland. 
Procure as vinícolas e restaurantes do local. 

Hospedagem: Portland, Oregon 

Observação: opção de começar em Seattle, Washington,  
ou Portland, Oregon. 

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

Coos Bay, Oregon

3 horas e 18 minutos/273 km

3 horas e 47 minutos/356 km


