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ROTA 66 E TERRITÓRIO 
DE COLINAS DO TEXAS

Dallas, Texas a Oklahoma City, Oklahoma 3 horas e 31 minutos/332 km
Oklahoma City, Oklahoma a Amarillo, Texas 3 horas e 51 minutos/416 km
Amarillo, Texas a Santa Fé, Novo México 4 horas e 8 minutos/449 km
Santa Fé a Carlsbad, Novo México 4 horas e 11 minutos/440 km
Carlsbad, Novo México a Fredericksburg, Texas 6 horas e 7 minutos/641 km
Fredericksburg a San Antonio, Texas 1 hora e 17 minutos/112 km
San Antonio a Austin, Texas 1 hora e 41 minutos/128 km
Austin a Fort Worth, Texas 3 horas e 12 minutos/316 km
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DALLAS, TEXAS 
Vá conhecer a cidade com uma jornada a 
143 metros até Reunion Tower GeO-Deck, 
para curtir as vistas de 360 graus de Dallas. 
Fique para jantar no elegante restaurante 
Five Sixty, a 50 andares do chão. Veja a 
cidade com um passeio gratuito em um dos 
bondes M-Line vintage, disponíveis em 40 
paradas em Dallas e que passam pelo centro 
e pela área residencial da cidade (veja os 
anúncios vintage existentes no bonde). 
Reserve um tempo para explorar o Dallas 
Museum of Art, um dos maiores museus de 
arte dos EUA, com cerca de 22.000 obras 
do mundo todo. Incremente sua aventura 
cultural com um passeio pelo Bishop Arts 
District, onde ficam mais de 60 pequenas 
lojas independentes, galerias, restaurantes, 
bares e cafeterias.

Hospedagem: Dallas, Texas 

The Storm Mural, Dallas



DALLAS, TEXAS A OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 
A duas horas e meia ao norte de Dallas fica a serena e intocada 
Chickasaw National Recreation Area em Sulphur, Oklahoma. 
A área atrai amantes da natureza e pescadores que curtem a 
recreação ao ar livre nos riachos, nas nascentes e nos lagos locais. 
Ali perto, no Chickasaw Cultural Center, saiba mais sobre a 
cultura e a história dos índios americanos em um museu amplo 
e interativo dedicado à vida dos Chickasaw. A cafeteria serve 
alimentos tradicionais, como bolinhos de uva e pão frito. Saindo 
de Sulphur, siga por cerca de 90 minutos ao norte até Oklahoma 

City para passar pelo National Cowboy & Western Heritage 
Museum, recheado de artefatos do velho oeste, ou se preferir algo 
mais moderno, faça um passeio até o Oklahoma City Museum 
of Art, lar das maiores coleções de esculturas em vidro Chihuly 
no mundo. Na primavera, garanta seu lugar no National Circuit 
Finals Rodeo, um dos maiores eventos da temporada profissional 
de rodeio. 

Acomodação: Oklahoma City, Oklahoma 

Myriad Botanical Gardens, Oklahoma City

3 horas e 31 minutos/332 km



OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA A AMARILLO, TEXAS
A histórica Rota 66 passa pelo majestoso capitólio em Oklahoma City, onde você 
pode fazer um tour guiado ou explorar o prédio por conta própria. Vale lembrar 
que este é o único capitólio do mundo cercado por poços de petróleo em plena 
atividade. Dê uma paradinha para um almoço caseiro com frango frito, o prato típico 
de Oklahoma, no Ann’s Chicken Fry House (basta procurar pelo Cadillac rosa e o 
carro de polícia antigo estacionados do lado de fora). Fique na Rota 66 até Hydro, 
Oklahoma, e visite a Lucille’s Service Station. Construída em 1929, está é uma 
das poucas estações de serviço históricas que permanecem na Rota 66 em Oklahoma. 
Essa popular parada para observação foi reformada de acordo com sua condição 
original, no entanto, ela não está mais em funcionamento. Continue pela Rota 66 
até o Oklahoma Route 66 Museum), em Clinton. Aqui, você pode ver exposições

que mostram a história e as lendas da rodovia mais famosa dos EUA. Os visitantes 
também aprenderão sobre o devastador período da história americana quando, nos 
anos de 1930, os estados do meio-oeste fi caram conhecidos como “Dust Bowl”, 
quando mais de dois milhões de pessoas foram, eventualmente, deslocados do local 
por conta das tempestades de areia, da pobreza e da falta de oportunidades. Muitos 
seguiram a oeste, longe da seca e do desespero, e em direção à esperança de um 
futuro melhor. Enquanto cruza a linha do estado ao Texas, a caminho de Amarillo, 
Texas, essa faixa da Rota 66 é lar de diversos ícones vintage da Mother Road, além 
de pequenos itens do velho oeste. Longas partes da antiga via permanecem com o 
concreto original em diversos pontos. 

Hospedagem: Amarillo, Texas 

Cadillac Ranch, Amarillo

3 horas e 51 minutos/416 km



AMARILLO, TEXAS A  
SANTA FÉ, NOVO MÉXICO 
Continue a oeste ao longo da Rota 66 até Adrian, Texas, 
e faça uma parada no Midpoint Cafe. Este é o ponte 
intermediário da Rota 66, onde seus 1.833 km a leste 
vão até Chicago, Illinois, e 1.833 km a oeste vão até 
Los Angeles, Califórnia. Cruze o Novo México e dirija 
até Tucumcari para uma parada em uma das últimas 
lojas de curiosidades no Novo México. Tee Pee Curios 
não é apenas uma visão única do lado de fora, mas 
por dentro também, com suas lembranças da Rota 66, 
camisetas e joias. Siga a oeste, depois a norte na Rota 
84, que também era a antiga Rota 66, no caminho para 
Santa Fé, onde a paisagem muda para um deserto com 
montanhas e mesas. 

Desfrute de um dia inteiro de lazer em Santa Fé. Comece 
pelas famosas galerias da Canyon Road, uma coleção 
de mais de 100 galerias de arte, lojas e restaurantes. 
Siga para o Georgia O’Keeffe Museum para conferir as 
obras coloridas dessa importante artista americana. Faça 
uma pausa para a refeição em um dos vários restaurantes 
de Santa Fé que comemoram o produto local mais 
conhecido: as pimentas do Novo México. Reserve um 
tempo para explorar o Museum of International Folk 
Art, onde há mais de 125.000 objetos de 100 países, a 
maior coleção do tipo no mundo. Explore a vida antiga 
do povo Pueblo no Bandelier National Monument, 
onde petróglifos e sinais de moradia em cavernas ainda 
podem ser vistos encravados na rocha. 

Hospedagem: Santa Fé, Novo México 

Rota 66

4 horas e 8 minutos/449 km



SANTA FÉ A CARLSBAD, NOVO MÉXICO
Siga ao sul até Carlsbad, com uma parada no caminho em Roswell. 
Local do famoso incidente de Roswell em 1947, que colocou o local 
no mapa como lugar de uma possível aterrisagem de OVNI, e agora 
lar do UFO Museum, de atrações e lojas. Continue até Carlsbad 
Caverns National Park, escondido embaixo do paisagístico e 
árido deserto de Chihuahuan, nas encostas rochosas e cânions 
profundos da cadeia de montanhas de Guadalupe. O sistema 
de cavernas mais famoso do mundo tem câmaras subterrâneas 
enormes cheias de formações espetaculares e variadas, visíveis 
em uma excursão autoguiada. Os visitantes podem escolher 
caminhar ao longo da trilha pavimentada íngreme de 2 km, entrar 
pela entrada natural da caverna, que leva à espetacular trilha Big 
Room de 2 km. Ou apenas pegue um elevador saindo do centro 
de visitantes diretamente para a trilha Big Room. 

Hospedagem: Carlsbad, Novo México 

CARLSBAD, NOVO MÉXICO A 
FREDERICKSBURG, TEXAS 
Comece logo cedo e siga para o Território de Colinas do Texas 
até Fredericksburg, onde as excursões de caminhada iluminam 
a cultura alemã da área. Depois disso, prove delícias típicas 
locais e cervejas nos bistrôs da cidade, padarias e jardins de 
cervejas. O Território de Colinas tem orgulho de sua tradição de 
churrascos, com carvões que dão o típico sabor à carne, incluindo 
a macia carne de peito. Procure uma icônica churrascaria como o 
Backwoods BBQ. 

Hospedagem: Fredericksburg, Texas 

Carlsbad Caverns National Park

4 horas e 11 minutos/440 km

6 horas e 7 minutos/641 km



FREDERICKSBURG A SAN ANTONIO, TEXAS 
Passe pela paisagística Highway 16 de Fredericksburg a Kerrville, 
a capital não oficial do Território de Colinas do Texas. Reserve um 
tempo para visitar seus excelentes museus, suas galerias e lojas 
antes de continuar para San Antonio. Explore as missões católicas 
espanholas do século XVIII, incluindo a Misión San Antonio de 
Valero (conhecida como o Alamo), que receberam o título de 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Nas proximidades, a 
região conhecida como River Walk é composta por uma série de 
vias pavimentadas às margens do rio que dá nome à cidade. Siga 

por ela para encontrar restaurantes com áreas ao ar livre ou fazer 
um passeio de barco. Nesse reduto latino-americano, as roupas e 
os itens artesanais de origem mexicana são lembranças exclusivas, 
e a gastronomia é incomparável. A culinária local, conhecida 
como Tex-Mex, combina tradições mexicanas e americanas. Prove 
enchiladas saborosas em um restaurante familiar ou tacos de peixe 
fresco em uma pequena taqueria. 

Hospedagem: San Antonio, Texas 

San Antonio River Walk

1 hora e 17 minutos/112 km



SAN ANTONIO A AUSTIN, TEXAS
Hoje, reserve mais tempo para explorar o Território de Colinas do 
Texas no caminho até Austin. Faça uma parada nas fontes naturais 
da área: Krause Springs, Blue Hole e Hamilton Pool são as favoritas 
do moradores locais. Honrando sua reputação de capital da música 
ao vivo, Austin conta com cerca de 250 locais de apresentações. Vá 
a um bar de estilo retrô como o The Continental Club para assistir 
shows de rockabilly, música country e swing. Você também pode 
reservar ingressos para o espetáculo Austin City Limits Live no The 
Moody Theater, uma instalação que promove concertos de todos 

os tipos e o Austin City Limits, o festival de música televisionado 
por mais tempo dos EUA. Você talvez conheça Austin pelo South 
by Southwest Music Festival. No entanto, como a cidade recebe 
outros festivais durante o ano todo, fique atento à programação da 
cidade. De café da manhã com tacos recheados com ovos direto 
da granja e avocados a margaritas excepcionais, Austin também é 
conhecida pela culinária Tex-Mex. Experimente esses sabores em 
um dos food trucks ou trailers de comida mais populares da cidade. 

Hospedagem: Austin, Texas 

McKinney Falls State Park, Austin

1 hora e 41 minutos/128 km



AUSTIN A FORT WORTH, TEXAS 
Saia de Austin e siga para Fort Worth, uma viagem de 30 minutos 
a oeste de Dallas, Texas, e um cidade moderna que honra suas 
raízes de cowboy. Comece pelo sempre agitado Stockyards 
National Historic District, conhecendo lojas dignas do Velho 
Oeste que vendem botas e chapéus de cowboy, vários saloons com 
entretenimento ao vivo e muitas opções de churrasco e outros tipos 
de comida. Conheça as mulheres fortes que moldaram o oeste 

americano com uma visita ao National Cowgirl Museum and Hall 
of Fame, repleto de obras de arte e história de mulheres, como a 
artista Georgia O’Keeffe e a cantora Patsy Cline. Caminhe pelos 35 
quarteirões do centro de Sundance Square, um grande bairro de 
compras, restaurantes e entretenimento. 

Hospedagem: Fort Worth, Texas 

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

San Antonio, Texas

3 horas e 12 minutos/316 km




