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PARQUES NACIONAIS E CULTURAS NATIVO AMERICANAS

Phoenix ao Grand Canyon National Park, Arizona   3 horas e 30 minutos/360 km

Grand Canyon National Park, Arizona  4 horas e 15 minutos/410 km 
ao Mesa Verde National Park, Colorado 

Mesa Verde National Park, Colorado a Chinle, Arizona 2 horas e 30 minutos/241 km

Chinle a Phoenix, Arizona 5 horas/473 km



Comece a explorar a Região Metropolitana de Phoenix 
fazendo um passeio de balão de ar quente e contemple 
lá de cima o esplendor do Sonoran Desert (Deserto 
Sonoran). Com muito sol e belezas naturais, Phoenix é 
um paraíso para quem gosta de golfe; há mais de 200 
campos na área, e os amantes deste esporte certamente 
desejarão jogar por lá um ou dois dias. As diferentes 
trilhas do Desert Botanical Garden (Jardim Botânico do 
Deserto) são uma magnífica oportunidade para quem ama 
a natureza e deseja explorar a flora e a fauna singulares do 
deserto sudoeste. Se você se interessa por arte e cultura 
nativo americana, conheça o Heard Museum (Museu 
Heard), com sua coleção de mais de 44.000 objetos. Se 
o que você quer é paisagens montanhosas espetaculares, 
pegue a Summit Road até o Dobbins Lookout, no South 
Mountain Park. Mas para quem busca atividades físicas 
e aventura, o desafio são duas trilhas difíceis de pico 
na alaranjada Camelback Mountain na Echo Canyon 
Recreation Area (Área de Recreação do Cânion do 
Eco). Já quem curte compras vai gostar das barganhas 
encontradas em um dos shoppings outlet da área ou no 
requintado shopping Biltmore Fashion Park. Perto dali, 
explore as estruturas dos antigos povos Pueblo e conheça 
fazendeiros pré-históricos no Hohokam Pima National 
Monument (Monumento Nacional Hohokam Pima) e no 
Casa Grande Ruins National Monument (Monumento 
Nacional das Ruínas de Casa Grande) em Coolidge.

Hospedagem: Phoenix, Arizona

PHOENIX, ARIZONA
Dia 1

Desert Botanical Garden, Arizona



Grand Canyon National Park, Arizona

PHOENIX AO GRAND CANYON NATIONAL PARK, ARIZONA

Montezuma Castle National Monument (Monumento Nacional Castelo 
de Montezuma), uma antiga habitação Pueblo no penhasco, inclui uma 
estrutura de cinco andares usada essencialmente como residência para 
cerca de 50 pessoas e construída pelos índios Sinagua. Sedona, por longas 
datas considerada um oásis espiritual devido aos curandeiros e artistas 
que lá vivem. Flagstaff, na famosa Rota 66, frequentemente chamada 
de “Mother Road” dos EUA. Sedona e Flagstaff são destinos imperdíveis 
no trajeto até o Grand Canyon National Park (Parque Nacional do 

Dia 2 

Grand Canyon). Poucos lugares sobrepujam a magnífica beleza natural 
do inspirador Grand Canyon, com seu 1,6 km de profundidade e cerca 
de 29 km de extensão. Bem mais fácil de acessar, a Borda Sul permanece 
aberta o ano todo. Conheça as paisagens do parque de carro, ônibus, 
mula, helicóptero, rafting ou a pé.

Hospedagem: Tusayan ou Grand Canyon South, Arizona

3 horas e 30 minutos/360 km



GRAND CANYON NATIONAL PARK, ARIZONA  
AO MESA VERDE NATIONAL PARK, COLORADO

Conheça as imponentes “esculturas” de arenito do Monument Valley 
Navajo Tribal Park (Parque da Tribo Navajo de Monument Valley), famoso 
como palco de locação de inúmeros filmes de faroeste, antes de chegar 
no Colorado e visitar o Canyons of the Ancients National Monument 
(Monumento Nacional dos Cânions dos Antigos), no qual existem mais 
de 6.000 sítios arqueológicos das culturas peruana e nativo americana. 
Descubra mais sobre os tempos antigos; o parque é famoso por abrigar 

Dia 3 

algumas das mais bem preservadas e antigas habitações Pueblo no 
penhasco, incluindo o Cliff Palace com seus 150 cômodos, o maior da 
América do Norte. Explore o acervo do museu do parque em seus mais 
de três milhões de objetos ou faça uma caminhada para se  deliciar ante 
algumas das vistas mais espetaculares dos cânions e da paisagem.

Hospedagem: Cortez, Colorado

Mesa Verde National Park, Colorado

4 horas e 15 minutos/410 km



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

Route 66, Petrified Forest National Park, Arizona

MESA VERDE NATIONAL PARK, COLORADO 
A CHINLE, ARIZONA CHINLE A PHOENIX, ARIZONA
Dia 4 Dia 5

A primeira parada de hoje será no Chaco Culture National Historic Park 
(Parque Nacional Histórico da Cultura Chaco), considerado uma das mais 
importantes residências ancestrais dos antigos povos Hopi e Pueblo. Pare 
na Nação Navajo para ter uma aula de arte e cultura no Hubbell Trading 
Post National Historic Site (Patrimônio Histórico Nacional do Posto de 
Comércio de Hubbell), no Arizona e, de lá, prossiga até o Canyon de 
Chelly National Monument (Monumento Nacional Canyon de Chelly), 
onde os povos habitaram há cerca de 5.000 anos. Na companhia de um 
guarda florestal ou guia navajo, explore a paisagem dos cânions e as ruínas 
dos antigos povos Pueblo e Navajo.

Localizado ao longo da famosa Rota 66, o Petrified Forest National Park 
(Parque Nacional da Floresta Petrificada) é conhecido por seus fósseis, em 
especial as árvores caídas, cuja data remonta ao período triásico, cerca de 
200 milhões de anos atrás. Caminhadas íngremes, excursões de bicicleta 
ou viagens de carro reservam no caminho vistas escarpadas, montes, 
hoodoos e petroglifos como alguns dos pontos turísticos.

Hospedagem: Chinle, Arizona Hospedagem: Phoenix, Arizona

2 horas e 30 minutos/241km 5 horas/152 km


