
 

Boston, Massachusetts
Duas noites

Embora muitos visitantes conheçam a rica história de Boston e seu papel na Guerra da 

Independência, talvez eles não conheçam os museus de nível internacional, as inúmeras 

universidades e as diversas opções de compras da cidade. Comece pelas 16 paradas da 

Freedom Trail, que incluem a famosa Old North Church, a Paul Revere House e o Faneuil Hall 

Marketplace, com mais de 100 lojas e carrinhos e 50 restaurantes, pubs e empórios. Passe 

o dia admirando algumas das mais de 450 mil obras de arte do Museum of Fine Arts ou as 

exposições impressionantes do Museum of Science. Para uma experiência mais intimista, visite 

o Isabella Stewart Gardner Museum ou o Nichols House Museum. Atravesse a Longfellow Bridge 

sobre o rio Charles ou pegue um “T” (metrô) até Cambridge, chamada pelos locais de “a cidade 

dos quadrados” graças aos seus charmosos bairros repletos de boa gastronomia, museus e 

excelentes opções de compra. Cambridge também é famosa pelo campus da Universidade de 

Harvard e do Massachusetts Institute of Technology (MIT). É possível fazer tours por ambas 

as instituições. A Newbury Street, no próspero bairro de Back Bay, conta com lojas de grife 

As cidades mais famosas e seus arredores

Massachusetts – Nova York – Pensilvânia – Distrito de Columbia  

Public Garden, Boston

Pegue um trem da Amtrak para descobrir a cultura e a história de quatro famosas cidades da 
costa Leste, todas com características, riquezas e diversidade próprias. Explore os bairros e 
os segredos dessas cidades, como fazem os locais.



 

Times Square, Nova York

localizadas em antigas casas restauradas; o Copley Place é um shopping center de dois andares 

onde se encontram lojas de grandes marcas. South Boston, ou Southie, é onde acontece a 

famosa St. Patrick’s Day Parade. O South Boston Waterfront ganha cada vez mais popularidade 

e reúne excelentes restaurantes, além de ser ponto de partida de cruzeiros. No coração de 

Boston, a Waterfront and Harbor Walk liga diversos bairros e oferece vistas impressionantes, 

assim como excelentes opções gastronômicas, de frente para o rio e no interior do bairro. Os 

fãs de esportes devem se planejar para assistir a uma partida de beisebol do Boston Red Sox 

(de abril a outubro) e fazer um tour pelo Fenway Park, o campo mais antigo da Liga Principal 

de beisebol do país. Se o tempo estiver bom, caminhe pela Boston Common e faça um passeio 

a bordo de um dos famosos pedalinhos em formato de cisne do Public Garden.  

Hospedagem: Boston, Massachusetts

New York, New York
Três noites

Preencher quatro dias com atividades interessantes na cidade de Nova York é muito fácil. Vá 

até a Broadway para assistir a uma peça (compre on-line com antecedência à sua viagem ou 

tente a sorte no dia do espetáculo, quando os ingressos são vendidos pela metade do preço 

no estande da TKTS, na Times Square). Enriqueça seu conhecimento em museus grandes, 

como o Metropolitan Museum of Art e o Museum of Modern Art, e pequenos, como o The Frick 

Collection e o Morgan Library and Museum. Encante-se pelas vistas panorâmicas de Manhattan 

do observatório aberto do Empire State Building ou do Top of the Rock, no Rockefeller Center. 

Outra opção é subir até o 100º andar do One World Observatory, que proporciona vistas 

espetaculares do porto e de toda a cidade. Explore a diversidade cultural e étnica das cinco 

regiões da cidade. A culinária grega de Astoria, no Queens, e os dim sums de Chinatown, em 

Manhattan, são imperdíveis. Prove pratos russos autênticos em Brighton Beach, Brooklyn; 

depois, queime as calorias adquiridas caminhando pelo calçadão. Para comer uma boa pizza, 

pegue a balsa gratuita até Statent Island. As vistas de Ellis Island e da Estátua da Liberdade 

no caminho são um bônus a parte. O Bronx abriga os populares Bronx Zoo e New York 

Botanical Gardens, mas a região vai além disso: explore os cafés e restaurantes de Little Italy, 

cujos pontos centrais são a Arthur Avenue e a East 187th Street. Para os fãs de esporte, são 

opções as partidas de baseball do New York Yankees, no Bronx, e do Mets, em Queens. Confira 



 

Filadélfia, Pensilvânia
Duas noites

A Filadélfia é uma cidade de grandes ícones, como a famosa estátua LOVE, a famosa escadaria 

do filme “Rocky: Um Lutador” no Museum of Art e os típicos sanduíches de carne com queijo. 

Visite o Independence Hall National Historical Park, onde se encontram o Liberty Bell e o 

Independence Hall, lugar da assinatura da Constituição e da Declaração da Independência dos 

EUA. Além do Constitution Center, Filadélfia é o lar de uma impressionante coleção de museus, 

casas de arte e atrações históricas. Visite o Ben Franklin Museum para saber mais sobre um dos 

“fundadores” do país e admire a paisagem ao ar livre no Longwood Gardens ou no Fairmount 

Park. As ruas históricas de paralelepípedos do distrito Old City estão repletas de lojas, galerias 

de arte, restaurantes e pubs. Visite a Barnes Foundation para conhecer obras clássicas de 

Renoir, Cézanne e Picasso ou visite o Philadelphia Museum of Art, cujo acervo conta com 

mais de 240 mil itens. Relaxe e aprecie a vista durante um jantar ao ar livre na Rittenhouse 

Square. Explore mais de 400 lojas e restaurantes no King of Prussia Mall. Você poderia muito 

bem passar uma semana comendo e bebendo à vontade nos diversos restaurantes, mercados 

e cervejarias artesanais da vibrante Filadélfia. O Reading Terminal Market (feira livre de 

produtores mais antiga dos EUA) é a atração mais popular da cidade.  

Hospedagem: Filadélfia, Pensilvânia

também os jogos de tênis do U.S. Open no Billy Jean King National Tennis Center, situado no 

Flushing Meadows-Corona Park. Não deixe de ver o Madison Square Garden (ou apenas “The 

Garden”, como dizem os moradores locais), para ver o New York Knicks jogando basquete, o 

New York Rangers jogando hóquei e grandes shows de música. Na Barclays Arena, as atrações 

são o hóquei do New York Islanders e o basquete do Brooklyn Nets. A cidade de Nova York 

também é o destino certo para aqueles que curtem caminhar. Atravesse a Brooklyn Bridge, 

relaxe no Sheep Meadow, caminhe em torno do reservatório do Central Park e visite Strawberry 

Fields. Não se esqueça do High Line, um parque construído sobre uma antiga linha de trem fora 

de operação entre as avenidas 10 e 12, da Gansevoort Street até a 34th Street, em Manhattan. 

Hospedagem: New York, New York

Independence Hall, Filadélfia



 

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

Lincoln Memorial, National Mall, Washington, D.C.

Washington, D.C.
Três noites

Há diversas atrações em Washington, D.C., mas a visita ao National Mall é imperdível.  Esse 

parque nacional engloba o Washington Monument, o Lincoln Memorial, o Capitólio e muito 

mais. Duas atrações próximas dali, o Bureau of Engraving and Printing e o Smithsonian National 

Museum of American History, ilustram a fascinante história do papel-moeda e do nascimento 

dos EUA. Siga para o norte para conhecer a Georgetown University, destino cercado por lojas 

e cafés agitados, onde você pode aproveitar para almoçar e observar o movimento. Cruze 

o rio Potomac em um táxi aquático para ir de Georgetown a Alexandria, charmoso distrito 

histórico que remonta aos séculos XVIII e XIX. Arlington, em Virgínia, também é uma cidade 

fascinante. Ali, visite a Arlington House, onde morou o general Robert E. Lee, e o Arlington 

National Cemetery. Vá até o National Harbor para conhecer sua bela orla e marina. Para os fãs 

de esporte, uma atração imperdível é o Southwest Waterfront, bairro ao longo do rio Potomac 

recentemente revitalizado, e o Nationals Park, casa do time profissional de baseball Washington 

Nationals. Hospedagem: Washington, D.C.


