OREGON TRAIL E
O VELHO OESTE
MISSOURI – KANSAS – NEBRASKA – WYOMING – IDAHO – WASHINGTON – OREGON

OREGON TRAIL E O VELHO OESTE
WALLA WALLA
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CASPER
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SCOTTSBLUFF

Independence, Missouri a Omaha, Nebraska

3 horas/313 km

Omaha, Nebraska a North Platte, Nebraska

4 horas/450 km

North Platte, Nebraska a Scottsbluff, Nebraska

3 horas/286 km

Scottsbluff, Nebraska a Casper, Wyoming

2 horas e 45 minutos/283 km

Casper, Wyoming a Rock Springs, Wyoming

3 horas e 30 minutos/360 km

Rock Springs, Wyoming a Yellowstone
National Park, Wyoming/Montana/Idaho

5 horas e 30 minutos/487 km

Yellowstone National Park,
Wyoming/Montana/Idaho a Pocatello, Idaho

2 horas e 45 minutos/255 km

Pocatello, Idaho a Boise, Idaho

3 horas e 30 minutos/376 km

Boise, Idaho a Fort Walla Walla, Washington

4 horas/405 km

Walla Walla, Washington a Oregon City, Oregon

4 horas/405 km

OMAHA

NORTH
PLATTE
INDEPENDENCE

INDEPENDENCE, MISSOURI
E KANSAS CITY, KANSAS
Dia 1

Fundada em 1827, Independence era o ponto mais ocidental
que os barcos a vapor podiam navegar, tornando-se o lugar
de partida mais popular para aqueles que embarcavam em
uma jornada pelo oeste ao longo do Oregon Trail (Circuito
de Oregon). A alguns quilômetros do centro de Kansas
City, a Independence Square era o início oficial do circuito.
Atualmente, você pode passear pelo bairro histórico em uma
autêntica carroça coberta, seguindo as estradas originais, ou
campinas pantanosas, construídas pelos primeiros colonos.
Antes de sair para o circuito, mergulhe na história da cidade no
National Frontier Trails Museum (Museu Nacional das Rotas da
Fronteira). Outra parada divertida é a prisão de Jackson County,
atualmente o Jail Museum 1858 (Museu da Prisão de 1858), na
Main Street, que já teve como prisioneiro Frank James, o irmão
do notório fora da lei Jesse James.

Hospedagem: Kansas City, Kansas
ou Independence, Missourii

INDEPENDENCE, MISSOURI
A OMAHA, NEBRASKA
3 horas/313 km

Dia 2
Comece sua jornada na Independence Square para seguir o
circuito de 3.492 km realizado em meados de 1800 por quase
meio milhão de pessoas, que tinham o sonho de ir para o
Oeste! As carroças percorriam 16 a 24 km por dia, levando seis
meses para concluir sua viagem. Trace sua jornada, descubra
fortes, locais históricos, museus e atrações que comemoram
uma das maiores migrações humanas da história. Em Minor
Park, em Kansas City, admire o rio Big Blue e veja as profundas
depressões na colina. Conhecida como Red Bridge Crossing,
foi a primeira travessia do rio no circuito. Ao norte de Kansas
City fica Fort Leavenworth, um posto fundamental que abrigou
soldados, cujo trabalho era proteger os viajantes. Ao chegar no
Nebraska, prossiga para Omaha, que já foi a capital do estado.
Conheça suas ruas de paralelepípedos, boutiques e galerias do
bairro de Old Market. Faça uma refeição em um dos diversos
restaurantes locais.

Hospedagem: Omaha, Nebraska

Independence, Missouri

OMAHA, NEBRASKA
A NORTH PLATTE, NEBRASKA
4 horas/450 km

Dia 3
Siga na direção oeste até Lincoln, a capital do estado de Nebraska e que
abriga o Nebraska History Museum (Museu de História do Nebraska),
onde você poderá ver artefatos e aprender mais sobre o estado e seus
habitantes. Continue na direção oeste ao longo do rio Platte até o Fort
Kearny State Historical Park (Parque Estadual Histórico Fort Kearny),
onde o forte foi construído para proteger os viajantes do Oregon Trail.
Enquanto estiver em Kearney, faça uma parada no monumento Archway,
que abrange a Interstate 80 e conta com exposições e exibições de filmes
sobre a época percursora na Great Platte River Road. North Platte

abriga o Buffalo Bill Ranch State Historical Park (Parque Estadual
Histórico Buffalo Bill Ranch), que inclui a mansão Empire, a casa de 1886
de William “Buffalo Bill” Cody e conta com objetos de recordação de
sua apresentação do velho Oeste. No Cody Park Wild West Memorial
(Memorial Cody Park Wild West) você encontrará uma estátua de bronze
em tamanho natural que homenageia sua vida.

Hospedagem: North Platte, Nebraska

Scottsbluff, Nebraska

Scotts Bluff National Monument, Nebraska

NORTH PLATTE, NEBRASKA
A SCOTTSBLUFF, NEBRASKA
3 horas/286 km

Dia 4
O rio Platte se divide em dois, com o rio North Platte sendo uma
rota para o Oregon Trail. Os primeiros pioneiros atravessaram o South
Platte, ainda é possível ver os sulcos na região íngreme de California
Hill, próximo de Brule, de onde as carroças saíam do rio. No Ash Hollow
State Historical Park (Parques Estadual Histórico Ash Hollow State), as
carroças desciam a Windlass Hill até North Platte. A colina é tão íngreme
que cordas e correntes prendiam as rodas das carroças à medida que elas
desciam a colina, deixando sulcos profundos. Próximo de Bridgeport, as
impressionantes formações Chimney Rock e Courthouse Rock se elevam
como gigantescos monumentos de Great Plains. As rochas eram alguns

dos primeiros marcos que guiavam as carroças até o oeste. No Chimney
Rock National Historic Site (Local Histórico Nacional Chimney Rock) e
o Visitor Center (Centro de Visitantes), você poderá levar para casa um
pedaço de rocha. A parada final do dia é em Scottsbluff, que abriga o
Scotts Bluff National Monument (Monumento Nacional de Scotts Bluff),
que se eleva a 243 metros acima de Great Plains. Dirija até o topo da
ribanceira para admirar vistas espetaculares de Great Plains lá embaixo e
Laramie Peak e Chimney Rock ao longe.

Hospedagem: Scottsbluff, Nebraska

SCOTTSBLUFF, NEBRASKA
A CASPER, WYOMING
2 horas e 45 minutos/283 km

Dia 5
Passe por Wyoming, continuando ao longo do rio North Platte até o Fort
Laramie National Historic Site (Local Histórico Nacional Fort Laramie). Fora
dos limites da cidade, faça um passeio pelas construções do local original
do forte, um ponto turístico da história americana. Um dos primeiros
acampamentos após sair de Fort Laramie era o Register Cliff. Os viajantes
escreviam seus nomes e a data nos rochedos para documentar suas passagens
para familiares e amigos que passariam por lá depois. Um pouco mais a oeste
fica Guernsey Ruts, atualmente o Oregon Trail Ruts State Historic Site
(Local Histórico Estadual dos Sulcos do Circuito de Oregon), onde você verá os
melhores exemplos de trilhas de carroças no circuito. Quase todos os viajantes
que passaram por esse circuito e o volume de carroças que passavam pelo
arenito macio criou sulcos de 1,5 metro de profundidade. Continue pelo oeste
até Casper, um local central da migração no oeste, ao longo dos circuitos de
Oregon, Califórnia e Mormon.

Hospedagem: Casper, Wyoming

CASPER, WYOMING

Dia 6

Aproveite um dia relaxante em Casper, um próspero centro durante a época
de criminalidade do Velho Oeste. Comece seu dia indo a exposições no
National Historical Trails Interpretive Center (Centro Nacional Histórico
e Interpretativo de Circuitos) para aprender sobre os circuitos, a história do
oeste e Wyoming. O centro oferece belas vistas de Casper de seu ponto de
observação acima da cidade. Trace as histórias desses primeiros pioneiros, por
meio de exposições interativas e recriações da vida no circuito. Você pode
até aproveitar uma experiência de realidade virtual em uma carroça, tentando
cruzar o rio North Platte. Em Fort Casper, o assentamento original da cidade,
faça um passeio pelo posto avançado reconstruído e museu. Faça um passeio
pelo centro de Casper para conhecer seus locais históricos, encerrando o dia
com um jantar no Branding Iron.

Hospedagem: Casper, Wyoming

National Historical Trails Interpretive Center, Wyoming

CASPER, WYOMING
A ROCK SPRINGS, WYOMING
3 horas e 30 minutos/360 km

Dia 7
Viaje para o sudoeste, saindo de Casper até o Independence Rock State Historic
Site (Local Histórico Independence Rock State), cujo nome se deve aos viajantes
de Oregon Trail, que precisavam chegar lá antes de 4 de julho, o Dia da
Independência dos EUA, para garantir que eles pudessem concluir sua jornada
antes do inverno. Conhecido como um dos “registradores do deserto”, que
testemunha que os viajantes passaram por lá há muito tempo e esculpiram seus
nomes no afloramento de granito. Continue seguindo para o sudoeste e veja as
construções abandonadas em South Pass City, que já foi uma agitada cidade
mineradora de ouro. Ao sul da cidade, fica a região conhecida como South Pass,
um dos lugares mais importantes do circuito. É o único lugar onde as carroças
poderiam atravessar com segurança as Rocky Mountains e a Continental
Divide of the Americas (Fronteira Continental das Américas). Ao sul de Rock
Springs, fica o Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop, um viagem de 90 minutos
com muitas vistas panorâmicas. A paisagem aberta abriga mais de 1.500 cavalos
selvagens, que descendem daqueles que foram introduzidos no local em 1800
pelos fazendeiros.

Hospedagem: Rock Springs, Wyoming

ROCK SPRINGS, WYOMING
AO YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING
5 horas e 30 minutos/487 km

Dia 8
Siga para o noroeste, para o Names Hill State Historic Site (Local Histórico
Estadual Names Hill), na travessia do rio Green, outro “registrador do deserto”,
que possui inscrições dos primeiros pioneiros. Ao sair do local, pegue um desvio
do Oregon Trail para explorar o lendário Yellowstone National Park (Parque
Nacional Yellowston). Viaje para o norte até o Jackson Hole e faça uma parada
para almoçar na praça da cidade histórica com seus quatro arcos feitos de chifres
de alces, um local imperdível para tirar fotos. Nos limites da cidade, veja rebanhos
de alces no National Elk Refuge, onde os chifres foram obtidos. Vá ao Million
Dollar Cowboy Bar para almoçar, peça o hambúrguer de alce e sente-se nos
bancos do bar, feitos de autênticas selas do oeste. Seguindo para o norte, saindo
de Jackson Hole, faça uma viagem panorâmica pelo Grand Teton National
Park (Parque Nacional Grand Teton), passe pelos lagos Jenny e Jackson, que
proporcionam vistas de tirar o fôlego e possuem montanhas de granito de Teton
ao fundo. Yellowstone abrange três estados: Wyoming, Montana e Idaho, é
o parque nacional mais antigo dos EUA. Fundado em 1872, oferece uma das
paisagens mais diversas nos EUA.

Hospedagem: Yellowstone National Park, Wyoming

Million Dollar Cowboy Bar, Wyoming

YELLOWSTONE NATIONAL
PARK, WYOMING
Dia 9

Comece sua aventura em Yellowstone bem cedo. O lugar abriga mais
de 500 gêiseres e 290 cataratas, sua vida selvagem inclui búfalos, alces
americanos, ursos-pardos e lobos. A viagem por Grand Loop leva você aos
principais locais do parque. A fonte termal é a terceira maior do mundo,
Grand Prismatic Spring é também um dos lugares mais fotografados,
devido às suas cores brilhantes excepcionais. O famoso gêiser Old
Faithful continua a entrar em erupção a cada 90 minutos. Inspiration

Point e Artist Point, que proporcionam vistas para o Grand Canyon de
Yellowstone e das Lower Falls, oferecem vistas impressionantes e são
acessíveis de carro. Hayden Valley é o lugar em que você verá a maior
parte da vida selvagem do parque. Organize-se para chegar lá no início
da manhã ou no começo da noite, quando os animais estão mais ativos.

Hospedagem: Yellowstone National Park, Wyoming

Grand Canyon de Yellowstone, Wyoming

Rio Snake, Idaho

YELLOWSTONE NATIONAL PARK, IDAHO
A POCATELLO, IDAHO
2 horas e 45 minutos/255 km

Dia 10
Saia de Yellowstone pela entrada a oeste e, depois, siga para o sul na
direção de Idaho até Idaho Falls. Conheça o Idaho Falls Greenbelt
Trail (Circuito Idaho Falls Greenbelt) ao longo das margens do rio Snake.
Almoce à beira do rio em um dos diversos restaurantes no circuito. Siga o
rio Snake a sudoeste até o Fort Hall National Historic Landmark (Marco
Histórico Nacional Fort Hall), o local de um forte, que foi um dos lugares

mais importantes ao longo do circuito. Você pode ver uma réplica do
forte no Pocatello. À noite, veja o interior das construções do passado da
antiga cidade de Pocatello. Visite boutiques e galerias, depois, saboreie
um jantar em um dos restaurantes locais.

Hospedagem: Pocatello, Idaho

Old Idaho Penitentiary, Idaho

POCATELLO, IDAHO A BOISE, IDAHO
3 horas e 30 minutos/376 km

Dia 11
Siga o Oregon Trail na direção oeste por Magic Valley, Thousand
Springs, Salmon Valley e o Hagerman Fossil Beds National Monument
(Monumento Nacional de Leitos Fósseis Hagerman). O circuito atravessa
os leitos fósseis e os sulcos das carroças dos colonos ainda são visíveis.
Um dos lugares mais perigosos do circuito era Three Island Crossing,
próximo de Glenns Ferry. Felizmente, os índios americanos locais
ajudaram a guiar os viajantes por águas rasas entre as ilhas. Após
atravessar o rio Snake, continue até Boise, a capital do estado. Para ouvir

histórias sobre notórios criminosos no Velho Oeste, uma visita à Old
Idaho Penitentiary (Penitenciária Old Idaho) é imperdível. Vá até as
ruas Main e Grove, no bairro Old Town, onde há lojas, restaurantes
e cervejarias, além de indicações que homenageiam a rota original
do circuito.

Hospedagem: Boise, Idaho

BOISE, IDAHO A
FORT WALLA WALLA, WASHINGTON
4 horas/405 km

Dia 12
A noroeste de Boise fica o local original de Fort Boise, destruído por
inundações, onde somente um indicador sobreviveu. Uma réplica do
forte original fica na cidade próxima de Parma. Uma visita ao forte
e seus museus leva você em uma viagem no tempo, até a época do
início do circuito. Siga para noroeste até Baker City e admire as casas
e construções neste bairro histórico. Antes de sair da cidade, faça um
piquenique no almoço para aproveitar o National Historic Oregon
Trail Interpretive Center (Centro Nacional Histórico e Interpretativo
do Circuito de Oregon), onde exposições contam mais sobre o circuito.
Vá até o topo de Flagstaff Hill, o centro oferece vistas magníficas de
Baker Valley nas proximidades, incluindo Virtue Flat e seus sulcos
no circuito. Faça uma caminhada para ver os sulcos das carroças de
perto. Para os primeiros pioneiros, as Blue Mountains ao longe eram
uma promessa do final da jornada em Willamette Valley. Continue
na direção noroeste em Washington, até Walla Walla, o local do
Fort Nez Perce, que, depois, se tornou o Fort Walla Walla. Visite os
estabelecimentos na histórica Main Street e experimente vinhos de
uma das quase 100 vinícolas locais.

Hospedagem: Walla Walla, Washington

WALLA WALLA, WASHINGTON
A OREGON CITY, OREGON
4 horas/405 km

Dia 13
A uma curta distância da cidade, fica Whitman Mission National
Historic Site (Local Histórico Whitman Mission). Os Whitmans estavam
entre os primeiros a cruzar as Rocky Mountains, solidificando a rota do
Oregon Trail para os viajantes que os seguiriam. Chegue a Oregon e
siga o Columbia River Gorge à medida que viaja para o oeste. Pare
em Biggs Junction, um dos últimos sulcos das carroças, antes de
chegar a The Dalles, o fim da jornada terrestre. Os primeiros colonos
precisavam pegar uma jangada e cruzar o rio Columbia a partir desse
ponto, arriscando-se nas diversas corredeiras, para chegar até seu
destino em Oregon City. Nos últimos anos, foi disponibilizada uma
segunda opção, a histórica Barlow Road. O primeiro pedágio do
estado pegou uma longa rota por Mount Hood até Oregon City. Uma
réplica da barreira do pedágio fica na comunidade de Rhododendron.

Hospedagem: Oregon City ou Portland, Oregon

Mount Hood, Oregon

OREGON CITY, OREGON
Dia 14

Oregon City era o final do Oregon Trail, a seis meses e 3.492 km do início,
em Independence. Ao sul de Portland, que foi inicialmente chamada
de Willamette Falls, uma homenagem às cataratas no rio Willamette.
O End of the Oregon Trail Interpretive & Visitor Information Center
(Centro Interpretativo e de Informações ao Visitante do Fim do Circuito
de Oregon) é uma experiência interativa que celebra a jornada e sua

conclusão em Oregon City. Exposições, demonstrações de artesanato,
histórias e reencenações comemoram os primeiros pioneiros, sua bravura
e senso de aventura.

Hospedagem: Oregon City ou Portland, Oregon
Willamette Falls, Oregon

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

