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Austin, Texas para Houston, Texas 3 horas/265 quilômetros

Houston, Texas para Lake Charles, Louisiana 2h30/232 quilômetros

Lake Charles, Louisiana para Nova Orleans, Louisiana 3 horas/330 quilômetros

AUSTINTERRITÓRIO DE 
COLINAS DO TEXAS HOUSTON

LAKE CHARLES

NOVA ORLEANS



Austin, Texas

Capitol. Faça pose na frente de murais fantásticos que incluem “I love 
you so much” na Jo’s Coffee e “Greetings from Austin” na South First 
Street. Siga para a South Congress Avenue e confira as lojas de botas de 
caubói, depois, vá até a Congress Avenue Bridge e veja um milhão e 
meio de morcegos voarem durante um espetacular pôr do sol da coroa 
violeta. Jante em um dos chalés convertidos no Rainey Street Historic 
District, depois siga alguns quarteirões a leste e entre no ritmo da dança 
típica a noite toda no The White Horse.

Hospedagem: Austin, Texas

AUSTIN, TEXAS
Dias 1 e 2

Depois de chegar ao Aeroporto Internacional Austin-Bergstrom, em 
Austin, Texas, é provável que você ouça música ao vivo tocada por 
músicos locais no terminal. Alugue um veículo no aeroporto, depois, 
dirija-se à sua acomodação para descansar para a viagem de carro à 
frente. Acorde e desfrute de uma manhã relaxante e de uma experiência 
inesquecível na Barton Springs, um local natural para nadar no Zilker 
Metropolitan Park, perto do centro de Austin. A água proveniente de 
fontes naturais se mantém entre 20 e 21 graus Celsius o ano todo, o que 
a torna perfeita para as famílias aproveitarem. Peça o almoço em um dos 
muitos food trucks em Austin; com certeza, você encontrará o que deseja 
a preços razoáveis. Explore a cidade a pé, começando pelo Texas State 



Antes de sair da cidade, coma tacos de café da manhã em um dos restaurantes 
favoritos de Austin, Juan in a Million. Volte para Texas Hill Country antes de  
seguir para Houston. A primeira parada será na histórica Elgin, frequentemente 
chamada de “Capital da Linguiça do Texas” por causa de suas duas famosas churras-
carias, a Meyer’s Elgin Smokehouse e a Southside Market & Barbeque. Explore a 
histórica Main Street com suas butiques exclusivas. Uma parada em Serbin, o coração 
da região dos vendos-alemães, é imperdível para ver um belo exemplo de uma das 
Igrejas Pintadas do Texas, a St. Paul Lutheran Church. Continue até Brenham, uma 
excelente cidade para fazer uma pausa para o almoço. Experimente o sorvete no Blue 
Bell Creamery antes de partir para Houston. Se você chegar a Houston antes do pôr 
do sol, visite o local para eventos James Turrell “Twilight Epiphany” Skyspace no 
Moody Center for the Arts, localizado no campus da Rice University; a instalação de luz 
e som é fascinante. Para o jantar, experimente o caldeirão multicultural de sabores de 
Houston na Chinatown da cidade comendo lagostins e ostras no estilo vietnamita no 
Crawfish & Noodles ou no Cajun Kitchen.

Dia 3

Hoje, deixe a cidade para apreciar a beleza deslumbrante de Texas Hill Country. 
Explore estradas secundárias e estradas de rancho enquanto sai das rotas comuns e 
descobre esta região, onde a experiência envolve tanto a viagem quanto as paradas 
ao longo do caminho. O interior do Texas será a maior atração, com seus penhascos, 
vales e prados cobertos de flores silvestres coloridas. Pare para tomar o café da manhã 
no restaurante Rolling in Thyme & Dough, em Dripping Springs, conhecido como 
“A porta de entrada de Hill Country” Se você quiser dar um mergulho rápido após 
o café da manhã, vá até a Hamilton Pool Preserve, uma piscina natural com cascata 
localizada nas proximidades. Continue pelas estradas rurais até Johnson City, que já 
foi lar do ex-presidente dos EUA Lyndon Johnson, e Willow City. Explore a estrada 
cênica de 21 quilômetros de Willow City Loop, uma profusão de prados repletos 
de flores, colinas verdejantes e riachos cristalinos. Depois, siga para Fredericksburg, 
cuja herança alemã remonta a mais de 170 anos, e pode ser descoberta no Pioneer 
Museum, no coração da cidade. Experimente a culinária alemã enquanto estiver aqui; 
o Otto’s German Bistro é um dos locais favoritos. Passeie pela histórica Main Street 
que conta com lojas que vendem de tudo, de antiguidades a arte e roupas – não deixe 
de visitar a The Fredericksburg Christmas Store. De volta a Austin, experimente o 
autêntico churrasco do Texas no Lamberts ou no Cooper’s Old Time Pit Bar-B-Que 
antes de explorar locais de música e bares no centro de Austin. 

Austin, Texas

Hospedagem: Austin, Texas

AUSTIN PARA 
HOUSTON, TEXAS
Dia 4

Hospedagem: Houston, Texas

3 hours/265 quilômetros



a exposição, prepare-se para andar de bicicleta. Encontre um guia da Tour 
De Brewery Houston na entrada do reservatório para se equipar com 
bicicletas e capacetes. O passeio inclui um dos mais belos espaços verdes 
de Houston, Buffalo Bayou, além do centro histórico e 11 quilômetros 
de trilhas do parque. Depois de todo esse passeio de bicicleta, vá até 
o novo food hall do centro da cidade, o Bravery Chef Hall, onde você 
pode pedir sushi, churrasco, refeições, comida vietnamita, massas e muito 
mais. Outras ótimas opções de restaurante são o Hugo’s, o Pondicheri e 
o Nancy’s Hustle.

Hoje, tire fotos dignas do Instagram da arte de rua de Houston enquanto 
aprende sobre os murais da cidade, seus criadores e suas histórias em um 
passeio de carrinho elétrico com a Joyride Houston. Relaxe no banco 
de trás enquanto um guia mostra os edifícios de Downtown, Midtown 
e East Downtown (EaDo), decorados com pinturas fantásticas, como o 
mural que diz “Houston is Inspired” (Houston é inspirada), inspirado na 
cultura local. Pare para almoçar no The Original Ninfa’s, na Navigation 
Boulevard. Uma visita a Houston não seria completa sem provar 
pratos Tex-Mex, como fajitas, enchiladas e margaritas. Após o almoço, 
siga para o Buffalo Bayou Park Cistern. Outrora um reservatório  
subterrâneo, esta atração agora abriga exposições de arte dinâmicas que 
dão vida ao espaço e brincam com cores e reflexões. Depois de explorar 

Houston, Texas

Dia 5

Hospedagem: Houston, Texas



HOUSTON, TEXAS PARA  
LAKE CHARLES, LOUISIANA

Uma visita ao Space Center em Houston é obrigatória ao passar 
pela cidade. Exposições permanentes e rotativas contam a história 
do programa de voo espacial dos EUA na sede do Mission Control 
Center da NASA.  Confira os bastidores do Johnson Space Center, 
que fez história com o pouso da Apollo 11 na Lua, há mais de 50 anos. 
Explore a réplica do ônibus espacial Independence, visite um exemplar 
da Skylab, a primeira estação espacial dos EUA e até toque uma pedra 
da lua. Depois, vá até o Kemah Boardwalk, nas proximidades, um 
parque temático à beira-mar construído ao longo das margens da 
Galveston Bay. Desfrute de lanches no calçadão enquanto joga ou 
anda de roda-gigante com vista para o mar. Aguce seu apetite porque 
a próxima parada será para provar carnes suculentas no B&B Butchers 
& Restaurant. Termine a noite no Anvil Bar & Refuge, onde mestres 
mixologistas preparam coquetéis criativos e oferecem a Captain’s List, 
uma lista abrangente de bebidas raras. 

Space Center Houston, Texas

Dia 6

Hospedagem: Houston, Texas

Parta de Houston hoje e siga ao sudeste pela Galveston Bay até as 
belas praias da Galveston Island. Explore o Strand Historic District, 
desfrute de um café da manhã tardio ou de um almoço cedo em um 
dos restaurantes à beira-mar e faça um passeio para admirar as belas 
águas do Golfo do México. De carro, embarque em uma balsa para 
fazer uma viagem de 4,3 quilômetros até a Bolivar Peninsula. Continue 
ao longo da costa do Golfo, parando no Fort Travis para explorar 
o fantástico local histórico. Desfrute de um piquenique em Crystal 
Beach, depois passe por Port Arthur e atravesse a fronteira estadual 
até a Louisiana, entrando nos Outbacks da Louisiana, abundante em 
vida selvagem. Observe o Sabine Pass Lighthouse enquanto segue 
em direção ao Peveto Woods Sanctuary, um ponto de encontro para 
os observadores de pássaros. Pare na Holly Beach, uma área de 42 
quilômetros de praias conhecidas pelo ambiente remoto e tranquilo 
e por suas conchas. Saindo de Holly Beach, siga na Creole Nature 
Trail passando por espetaculares bayous e pântanos do sudoeste da 
Louisiana, ao longo do lago Calcasieu até o Lake Charles. Pare e veja 
inúmeras espécies de animais selvagens no caminho.

Dia 7

Hospedagem: Lake Charles, Louisiana

2,5 horas/232 quilômetros



LAKE CHARLES, LOUISIANA
Explore a cultura, a culinária e a história de Lake Charles hoje. Todos 
os dias devem começar com o café da manhã, e a The Bekery é uma 
excelente opção com rolinhos de canela, quiche e muito mais assados 
diariamente. Visite o Mardi Gras Museum of Imperial Calcasieu para 
entender a importância do Mardi Gras na rica história da região. Veja 
trajes espetaculares e até mesmo suba em um carro alegórico do Mardi 
Gras. Em Lake Charles, você não só aprecia a excepcional comida, mas 
também aprende a prepará-la. Para o almoço, vá ao The Velvet Pig 
em Oak Park e participe de uma aula de culinária enquanto prepara 
seu próprio almoço. Aprenda sobre a cultura gastronômica local, que é 
uma mistura da culinária alemã, cajun, nativa americana e francesa. Após 
o almoço, explore a história de Lake Charles no Charpentier Historic 
District; faça download de um aplicativo de passeios a pé, que vai 
guiá-lo até algumas das casas e edifícios mais elegantes do sudoeste 
da Louisiana. Passeios de carroça puxada por mulas também estão 
disponíveis se você estiver procurando uma experiência única. Depois 
de passear e fazer compras, desfrute de um jantar em um dos muitos 
restaurantes; uma excelente opção no centro da cidade para saborear a 
culinária local é o Luna Bar and Grill. 

Dia 8

Lake Charles, Louisiana

Hospedagem: Lake Charles, Louisiana

A vida selvagem e o ambiente natural ao redor de Lake Charles incluem 
mais de 400 espécies de pássaros, jacarés, linces e aves de rapina. Faça 
uma visita guiada para se aproximar de animais selvagens e explorar 
os pântanos e a costa desta região diversificada. Há algo para quase 
todos; as opções incluem passeios ecológicos, excursão de pesca e fotos 
da natureza. Participe de uma experiência de um dia inteiro que inclui 
observação da vida selvagem, além de conhecimento sobre a cultura e os 
costumes cajun, com a possibilidade de pesca ou captura de caranguejo. 
Não esqueça de trazer sua câmera! Não importa se você é profissional 
ou apenas um fotógrafo amador, os resultados serão impressionantes. 
Termine o dia no Calla para ter uma experiência gastronômica especial 
com um toque local.

Dia 9

Hospedagem: Lake Charles, Louisiana



3 horas/330 quilômetros

Dia 10

LAKE CHARLES, LOUISIANA PARA NOVA ORLEANS, LOUISIANA

Continue ao longo do caminho para New Iberia e fique atento a vielas 
de carvalhos que adornam as entradas das fazendas. Em New Iberia, visite 
Avery Island, que abriga espécies selvagens locais, pântanos, bayous e 
onde surgiu o molho picante de Tabasco. Para provar a comida caseira 
cajun preparada com o molho Tabasco, visite o Restaurant 1868. Dirija 
para o leste, seguindo pelas estradas ladeadas por ciprestes cobertos de 
musgo e carvalhos, para chegar ao seu próximo destino, Nova Orleans. 

Hospedagem: Nova Orleans, Louisiana

Siga ao sul nesta manhã pela Creole Nature Trail até Cameron Parish. 
Faça uma parada rápida para explorar suas praias preservadas e pegar 
algumas conchas. Continue ao leste passando pelo Rockefeller Wildlife 
Refuge, ao longo da costa do Golfo, antes de se juntar ao Cajun Corridor 
Byway, famoso por seus muitos lugares para experimentar peixes 
frescos, outros frutos do mar e boudin, a linguiça picante local. Pare em 
Delcambre, uma cidade portuária de canal conhecida por seus camarões. 
Visite os mercados de frutos do mar no porto, onde você pode comprar 
itens frescos ou, melhor ainda, comer em um dos restaurantes locais. 

Creole Nature Trail, Louisiana



arquitetônicos, incluindo o gótico, o georgiano e o neogrego. Pegue 
o St. Charles Streetcar e passe por casas magníficas e cenários de 
muitos filmes. Em seguida, visite o St. Louis Cemetery; a sabedoria 
popular local diz que este o local de sepultamento de uma lendária 
rainha do vodu, Marie Leveau. O labirinto de túmulos acima do solo 
foi o cenário de “Entrevista com o Vampiro” e outros filmes. Uma 
viagem a Nova Orleans não seria completa sem uma noite nas ruas 
Royal e Bourbon. Comece cedo com o jantar no Arnaud’s, uma 
instituição de Nova Orleans, depois, divirta-se com a atmosfera 
animada enquanto desfruta da cultura da música ao vivo deste 
destino fantástico. 

Comece com café da manhã e um saboroso Bloody Mary no Royal 
Oyster House, depois explore Nova Orleans. De chalés seculares 
a elaborados cemitérios históricos, tudo nesta cidade conta uma 
história de tradição e patrimônio. Passeie pelo histórico French 
Quarter e ouça músicos de rua na Jackson Square enquanto vê 
a incrível arte de artistas locais. Explore a Royal Street, fotografe 
suas espetaculares varandas e faça compras em butiques ecléticas. 
A comida é fundamental para a cultura da cidade, e os restaurantes 
oferecem excelentes experiências para combinar com sua culinária. 
Pare para almoçar no Muriel’s Jackson Square e aproveite para 
comer étoufée em uma varanda com vistas extraordinárias. Faça 
uma visita guiada esta tarde e explore as ruas e mansões repletas 
de carvalho do Garden District, que refletem muitos estilos 

Nova Orleans, Louisiana

Hospedagem: Nova Orleans, Louisiana

NOVA ORLEANS, LOUISIANA
Dia 11



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

Passeio pelo pântano, Louisiana

Nova Orleans está no coração de um ecossistema diversificado, e isso 
faz com que um passeio pelo pântano seja imperdível para conhecê-lo e 
apreciá-lo plenamente. Dependendo do seu espírito de aventura, você 
poderá fazer um passeio de barco, inscrever-se para um passeio de aer-
obarco ou fazer um passeio de caiaque ou canoa. Você terá a oportuni-
dade de se aproximar de jacarés, javalis, corujas, cobras, garças e outras 
espécies. Volte a Nova Orleans nesta tarde e explore ainda mais o French 
Quarter antes de seguir para a Frenchmen Street, um centro de música 
ao vivo. Os locais incluem o The Spotted Cat Music Club, um espaço 
aconchegante com até três bandas todas as noites, destacando várias Hospedagem: Nova Orleans, Louisiana

formas de jazz. Para o jantar, experimente sabores locais no Marigny 
Brasserie e ouça boa música ao vivo. Se você ainda não conseguir visitar 
o Café du Monde para saborear um café com leite com beignets, ainda dá 
tempo. Esta é a parada 24 horas perfeita para terminar uma incrível visita 
a Nova Orleans. Entretanto, não fique acordado até tarde, pois você vai 
querer acordar revigorado no dia seguinte para pegar seu voo para casa 
no Aeroporto Internacional Louis Armstrong em Nova Orleans.

Dia 12


