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DENVER, COLORADO
The Mile High City
Denver é uma cidade para
curtir ao ar livre que oferece
aventuras urbanas ao longo
de todo o ano. As majestosas
Montanhas Rochosas, 300
dias de sol por ano e um lindo
céu azul inspiram os visitantes a sair e explorar.
Existe uma energia nos lugares e nas pessoas de
Denver que você só encontra por lá.
ARTE E CULTURA

A cena de arte e cultura de Denver é um
sucesso e conta com cinco museus no centro
da cidade. O Denver Art Museum, com sua
arte do oeste e de indígenas norte-americanos,
o Museum of Contemporary Art, o Kirkland
Museum of Fine & Decorative Art, o Clyfford
Still Museum e o History Colorado Center
oferecem experiências de primeiro mundo.

O Urso azul de 12 metros de altura de Denver,
criado por Lawrence Argent e formalmente
chamado de “I See What You Mean™.”
O urso pode ser encontrado bisbilhotando o
Colorado Convention Center.

CONHEÇA O CENTRO A PÉ

É possível percorrer facilmente a cidade a pé ou de
bicicleta. O 16th Street Mall é um calçadão de mais de
1 km para pedestres, repleto de lojas e cafeterias ao ar
livre. Os ônibus de traslado gratuitos param nas esquinas
em intervalos de poucos minutos, oferecendo acesso
rápido a hotéis, restaurantes, bares e atrações no centro
da cidade. Já o “LoDo” (Lower Downtown) é um distrito
histórico descolado de Denver, onde as clássicas construções de tijolos foram
transformadas em restaurantes, bares com terraços e boates.

DIVERSÃO EM
FAMÍLIA

As atrações para a família oferecem
diversão para todas as idades, de
elefantes e leões no Denver Zoo a
tubarões e arraias no Downtown
Aquarium. O Denver Botanic Gardens
é um oásis urbano, e no Denver Museum of Nature & Science, os turistas podem
aproveitar desde exposições de dinossauros até um planetário digital e cinemas IMAX.

O Mile High Culture Pass e o
Denver CityPASS oferecem
descontos para as principais
atrações da cidade. Saiba mais em
DenverAttractionPass.com.

BAIRROS
DIFERENCIADOS

Descubra as lojas e galerias de arte locais
de Denver nos bairros criativos, entre eles
o Art District on Santa Fe, Highlands e
RiNo (River North) Art District, com bares
exclusivos, restaurantes, casas de show,
mercados gourmet, além de arte de rua
em todos os cantos.

SETE EQUIPES
ESPORTIVAS
PROFISSIONAIS

Denver é a cidade dos esportes nos EUA e
conta com sete equipes esportivas
profissionais incríveis, além de seis estádios.
As equipes de Denver incluem o Denver
Broncos (futebol americano), Denver
Nuggets (basquete), Colorado Rockies
(beisebol), Colorado Avalanche (hóquei),
Colorado Rapids (futebol), Colorado
Mammoth (box lacrosse) e Denver Outlaws
(lacrosse de campo).

Visite Denver365.com para
descobrir quais eventos
acontecerão na cidade durante
sua estadia!

PRATOS PREPARADOS
COM INGREDIENTES
FRESCOS

A cena de restaurantes de Denver com sua
culinária do campo à mesa é marcante,
especialmente lugares como o Larimer
Square, onde prédios da era vitoriana agora
abrigam butiques, bares de vinho e restaurantes,
ou a histórica Denver Union Station, que se
tornou conhecida pela sua culinária inovadora
e elegância histórica. A estação é um ponto de
encontro divertido e os turistas podem comer
um burrito no café da manhã no Snooze, beber
uma cerveja no Terminal Bar, provar a culinária
local em um dos restaurantes comandados
por chefs ou desfrutar coquetéis incríveis no
Cooper Lounge.

DENVER BEER TRAIL

As cervejas artesanais de Denver são incríveis. O Denver Beer Trail é um guia para algumas das 150 cervejarias artesanais
exclusivas de Mile High City, muitas delas localizadas no centro da cidade.

Participe de um passeio guiado
com especialistas locais pela
cidade de Denver e áreas
vizinhas, e aprenda mais
sobre a região.
VISITDENVER.com/tours

COMPRAS NO
CENTRO DA
CIDADE

O centro de Denver tem uma
variedade de opções de compras,
como o Denver Pavilions, o Larimer
Square ou o Rockmount Ranch Wear,
famoso por inventar as camisas no
estilo Western com botões de pressão.

CHERRY CREEK
SHOPPING CENTER

O Cherry Creek, o principal bairro de
compras em Denver, fica localizado a
apenas alguns minutos do centro.
O Cherry Creek Shopping Center
abriga mais de 160 restaurantes e
lojas, entre elas Macy’s, Nordstrom,
Abercrombie & Fitch, Levi’s e Apple.
Visite www.shopcherrycreek.com/passport para baixar o “Passport to Shopping”,
um encarte com descontos para mais de 60 lojas.

CHERRY CREEK NORTH

Vá até a 1st Avenue para encontrar as
charmosas e arborizadas ruas do bairro
Cherry Creek North. Aqui você pode explorar
galerias, butiques, restaurantes, cafeterias,
spas e muito mais.

DENVER PREMIUM OUTLETS

O Denver Premium Outlets é o principal outlet da região, a apenas 20 minutos
do centro da cidade.

RED ROCKS PARK &
AMPHITHEATRE

A apenas 30 minutos de Denver, o Red
Rocks Park & Amphitheatre é um famoso
e diferenciado espaço de shows ao ar livre,
cercado por formações rochosas gigantes e
antigas. Durante o dia, o Red Rocks é um
parque urbano gratuito com trilhas de
caminhada de fácil percurso e um centro para visitantes com um Performers' Hall
of Fame. Na cidade vizinha de Golden, visite o Buffalo Bill’s Museum & Grave
e a Coors Brewery.

VIAGENS DIÁRIAS
ÀS MONTANHAS
ROCHOSAS

A Mile High City é a porta de entrada para
a região Oeste das Montanhas Rochosas,
com os melhores e icônicos parques
nacionais e de esqui. A cerca de duas horas
de Denver começa a aventura ao ar livre e
os turistas podem fazer caminhadas,
conhecer a vida selvagem e ver paisagens de tirar o fôlego no Rocky Mountain
National Park, fazer rafting em Clear Creek Canyon, ou ainda jogar golfe e
praticar esqui em alguns dos resorts de montanha mais famosos do mundo,
como Vail e Breckenridge.

DENVER
INTERNATIONAL
AIRPORT

Denver é uma cidade de fácil acesso,
sendo atendida por voos diretos e mais
de 25 destinos internacionais pelas
maiores companhias aéreas dos EUA.
E você pode chegar ao centro da cidade
com facilidade, usando o serviço ferroviário direto para ir do Aeroporto Internacional
de Denver (DEN) à Denver Union Station, um marco histórico e centro de transportes,
próxima de restaurantes, lojas e um hotel butique.

TOURIST INFORMATION CENTERS

No Tourist Information Center, localizado na California Street, 1575,
você encontra de tudo: presentes artesanais, folhetos e mapas, além
de informações especializadas sobre restaurantes, passeios e muito
mais. Você encontra outras unidades do Tourist Information Center no
Colorado Convention Center e na Denver Union Station.

VISIT DENVER, THE CONVENTION & VISITORS BUREAU
1575 California Street • Tourist Information Center
Denver, Colorado USA 80202

CENTRO DA CIDADE DE DENVER

Atrações imperdíveis
Hotel
Informações turísticas
Light Rail (Metrô leve) e Estação
Passagem gratuita de metrô
(somente nos horários de pico)
Ciclovia/percurso para pedestre

Tráfego de mão única
10 minutos a pé do
Colorado Convention Center
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ÁREA METROPOLITANA DE DENVER

Atrações imperdíveis
Informações turísticas
Light Rail (Metrô leve) e Estação
Commuter Rail (Trem)
Em construção

