
 

 

Sugestão: 3 dias 
 

 

Certamente é possível percorrer as famosas ruas montanhosas de San Francisco a pé, mas por 

que não conhecê-las a bordo de um bonde? Você vai descansar as pernas e conhecer os pontos 

turísticos, enquanto desfruta de uma das experiências icônicas da cidade. Pegue uma balsa para 

a Ilha de Alcatraz, na Baía de San Francisco, para ver de perto a notória penitenciária federal 

(agora parte do National Park Service), bem como animais selvagens marinhos, a nidificação de 

aves marinhas e edifícios da era da Guerra Civil Americana. De volta à cidade, passe um tempo 

no Fisherman's Wharf, um bairro à beira-mar e um destino para visitantes que inclui restaurantes 

de frutos do mar, o Pier 39 com seus leões marinhos, o Museu de Cera Madame Tussauds e 

muitas outras atrações. Siga até o Telegraph Hill para contemplar as vistas panorâmicas da 

cidade do topo da Coit Tower e passear pela sinuosa Lombard Street. Se sobrar tempo, faça um 

tour a pé gratuito pela Golden Gate Bridge. Aprecie a deliciosa cozinha étnica em alguns dos 

bairros diversos da cidade, incluindo Chinatown, a maior Chinatown fora da Ásia. 

 

 



Sugestão: 1 a 2 dias 
 

Situado a 24 km ao norte da cidade, o Muir Woods National Monument é literalmente um 

monumento às árvores – especificamente uma antiga floresta de sequoias costeiras, que têm 

entre 600 e 800 anos e até 76 metros de altura. Dez quilômetros de trilhas pavimentadas levam 

você até atrações turísticas como Pinchot Grove, Cathedral Grove e Redwood Creek. Planeje 

sua visita para um dia da semana e chegue de manhã cedo para curtir a floresta em seu período 

mais silencioso e mágico. 

 

Sugestão: 3 dias 
 

A menos de duas horas ao nordeste de Muir Woods, os visitantes chegarão aos vales de Napa e 

Sonoma. Juntos, esses dois vales foram a região vinícola mais famosa da Califórnia, o que os 

torna destinos populares para os amantes do vinho e da gastronomia. Reserve um tour e aprecie 

as degustações de vinho e os jantares em adegas ou ao ar livre entre as vinhas. Em algumas 

das vinícolas menores, a pessoa que serve o vinho pode muito bem ser o vinicultor. Tours 

guiados ou autoguiados de bicicleta pelas estradas tranquilas do interior em meio às colinas dão 

um toque especial a essa experiência pastoral para os viajantes aventureiros. Essa região 

também oferece atividades excelentes envolvendo caminhada e tirolesa em meio às sequoias 

costeiras. 

 

Sugestão: 2 a 4 dias 
 

De Napa e Sonoma, dirija por cerca de três horas e meia sentido sudeste para chegar ao 

Yosemite National Park. As paisagens e formações rochosas icônicas, cujas fotos tiradas por 

Ansel Adams ficaram mundialmente famosas, são ainda mais impressionantes quando vistas ao 

vivo. Conheça vales profundos, prados cheios de flores, sequoias gigantes e os rostos de El 

Capitan e Half Dome esculpidos em granito. Caminha até a base de Bridalveil Fall ou de 

qualquer outra cachoeira do parque (o pico da correnteza é na primavera), ou faça um mochilão, 

escalada ou mountain bike cercado pelas paisagens deslumbrantes da High Sierra. 

 

 



Sugestão: 2 a 3 dias 
 

Uma viagem de três horas de carro partindo de Yosemite levará você para outra experiência 

imperdível da Califórnia, a Highway One, e Big Sur, um trecho acidentado da costa central entre 

Carmel e San Simeon. Aproveite o momento para contemplar as vistas que se revelam em cada 

esquina e pare nos diversos parques estaduais para fazer caminhadas e explorar as praias. 

Carmel-by-the-Sea é uma cidade conhecida por seus livros de histórias, galerias pequenas, 

butiques encantadoras e casas extravagantes. Faça uma parada em Monterey para visitar o 

famoso aquário e saborear frutos do mar na Cannery Row antes de voltar para San Francisco 

por San Jose, o centro do Vale do Silício e lar do The Tech Museum of Innovation. 

 

 

 
 
 


