


O que você vai faria sem prazos para cumprir? Ou tráfego?  
Ou qualquer coisa que de alguma forma preenche os seus dias? 
Gostaria de aprender a surfar? Aprimorar suas habilidades de 
construção de castelos de areia? Descobrir sua afinidade para 
fisgar um robalo? Talvez você passeie de caiaque e 
navegue ao lado de golfinhos. Descubra que um passeio de 
4,8 kilômetros ao longo do nosso calçadão é muito mais relaxante 
do que 3 horas em uma reunião. Talvez você redefina suas 
prioridades. Volte-se para as coisas importantes na vida. Tal como 
terminar aquele livro que você vem adiando. Depende de você. 
Se você está pronto para uma recarga, está na hora de vir para 
Virginia Beach, Virgínia, EUA, facilmente acessível pela Costa 
Leste da América do Norte. Está na hora de você começar a 
aproveitar a vida.

A coisa mais surpreendente que você 
encontrará na praia mais prazerosa 
do mundo poderá ser você mesmo.



A praia definida por você.

Virginia Beach é uma praia da Costa Leste dos EUA e seu calçadão é 
conhecido por suas praias limpas e acolhedoras. Diversão para a família e 
acesso fácil tanto para a beira do mar e uma grande variedade de atividades 
permitem que os visitantes criem as férias que estavam desejando. Escolha 
entre a empolgação vibrante do calçadão de nível internacional da Área do 
Resort e os mimos do premiere resort, a privacidade de uma cabana espaçosa 
e o litoral único da praia de Sandbridge ou as águas calmas e atividades ao ar 
livre das praias da baía de Chesapeake. As férias em Virginia Beach podem 
ser personalizadas aos seus interesses. 

Embora Virginia Beach seja o lugar perfeito para não se fazer nada, além de 
recarregar suas energias colocando seus pés na areia, é também o lugar ideal 
para as férias daqueles que gostam de estar sempre em movimento. Acampar, 
aprender a pescar de caiaque no mar, sair a procura de um mangue com um 
naturalista, ou participar de um passeio de barco para avistar golfinhos ou 
baleias. Siga em direção de uma das maravilhas da engenharia do mundo, 
a Ponte-Túnel da Baía de Chesapeake, para uma parada no meio da água 
para observar uma vista rara do mar e da baía. Estes são apenas alguns dos 
exemplos da grande variedade de passeios na natureza e atrações que você 
pode encontrar enquanto aproveitar a vida aqui em Virginia Beach.



Deixe espaço para sobremesa.

Portanto, Virginia Beach tem muito a oferecer, mas e a respeito da parte que é muito importante 
para uma viagem de férias perfeita - A fabulosa culinária? Quando se trata de agradar o seu 
paladar, a área d Virginia Beach é incomparável. Imagine olhar para a Baía de Chesapeake, 
enquanto você saboreia caranguejos e atum frescos, ou talvez você ficar olhando para o 
Atlântico, enquanto desfruta de mariscos e ostras que acabaram de ser capturados.Oferecemos 
frutos do mar frescos, incluindo ostras, mariscos e caranguejos que são cuidadosamente 
cultivados, colhidos e protegidos.

Além de frutos do mar; há mais de 250 restaurantes somente na cidade. Alguns oferecem uma 
fusão de sabores internacionais, enquanto outros apresentam o distintivo e saboroso tempero da 
comida regional. Muitos são conhecidos pelo que fazem os seus chefes famosos, a combinação 
da área que é importante para a agricultura, a qual oferece frutas e vegetais frescos direto da 
fazenda, com a generosidade do oceano, uma característica da culinária costeira de Virginia 
Beach. E claro, aproveitar a vida significa dizer sim a uma sobremesa irresistível. Independente 
de você traçar o seu próprio caminho de mesa em mesa, ou tirar proveito dos passeios culinários 
disponíveis, você ficará mais do que satisfeito.



Leve pouca coisa – você vai precisa de espaço 
na sua bagagem.

A lembrança perfeita, a sua nova roupa favorita, aquele presente único que 
você estava procurando. Fazer compras em viagem é um prazer à parte, 
e em Virginia Beach, você encontrará alguns dos melhores shoppings, 
boutiques e centros de compras do Atlântico Central. A área das 
mega lojas e outlets faz com que a procura por produtos baratos, seja 
uma aventura em questão de economia - sapatos, eletrônicos, roupas, 
brinquedos, cosméticos, utensílios de cozinha, alimentos exclusivos e 
muito mais. Do chique passando pelo hip até o clássico. Seja qual for o 
seu estilo, existe algo para todos, muitas vezes por um terço do que você 
pagaria em sua cidade. Brilhando com o relaxamento das férias, ao ver 
tudo com mais cor, textura e brilho do que nunca, você pode até achar os 
ingredientes de um novo você. A coisa mais importante para se lembrar 
aqui, é a paz consigo mesmo.



Parte da nossa magia está em fazer com 
que o estresse e a ansiedade desapareçam.

Resgate-se da sua rotina diária. Deixe-se levar pelo som suave das ondas quebrando e 
esqueça as preocupações em sua mente. Sinta a areia quente nos seus pés e libere a tensão 
que você está segurando. Virginia Beach cura, restaura e acalma. Nossas águas alimentam a 
alma. Nosso nascer do sol rejuvenesce o corpo. Nossos ventos massageiam a cabeça. Aqui, o 
equilíbrio entre um estilo de vida ativo e a sintonia com a natureza oferecem o verdadeiro 
poder para aumentar e estimular o bem-estar.

Classificada entre as 10 melhores cidades para se viver pela Revista Men’s Health,  
WebMD.com e Askmen.com, você vai encontrar diversas maneiras de se renovar de forma 
saudável em Virgínia Beach. Caminhadas. Ciclismo. Observação de pássaros. Natação. 
Caminhadas na praia. Atividades físicas para aumentar a adrenalina. Ou simplesmente 
absorver os raios para atingir um estado de calma interior. Desligue o seu celular. Não 
verifique seus e-mails. Fique tranquilo. 

Quando você quiser reenergizar completamente seu corpo, recomendamos o banho de 
Alfazema e Amêndoas da Founders Inn. Ou considere a massagem da Edgar Cayce A.R.E. 
e o tratamento restaurador exclusivo do Day Spa Center. Radicada nos princípios da saúde 
holística desenvolvida pelo visionário Cayce, os nossos tratamentos utilizam águas naturais, 
areias e minerais desta área da praia para trazer conforto e cura. Você sairá daqui uma 
pessoa completamente nova. 



Seja um explorador cultural.

A cultura da praia em Virginia Beach começa com o sol, a areia e  
o surf - mas não é só isso. Enquanto outras cidades do litoral apenas 
oferecem férias, oferecemos um estilo de vida, completo com todas 
as riquezas culturais descontraídas e acessíveis, desfrutado pelos 
moradores locais. Os visitantes vêm não só para descansar e relaxar, 
mas também para aproveitar a vida.

Aproveite tudo isso - o Museu de Arte Contemporânea da Virginia 
com uma galeria em constante mutação, teatros e clubes de comédia 
com entretenimento de alto astral, comemorações nacionais em 
locais de música ao vivo, o clima festivo das apresentações gratuitas 
em frente ao mar da Beach Street, nos EUA. Uma grande 
variedade de estilos musicais e expressões artísticas permitem aos 
visitantes a oportunidade de desfrutar e expandir o seu próprio amor 
pelas artes. Atrações da história local variam desde os primeiros 
colonizadores da América do Norte para as maravilhas dos voos do 
século XX. Virgínia Beach é a cidade mais populosa da Virgínia, 
é realmente uma comunidade moderna com uma variedade de 
diversões culturais - simplesmente considerada como “a praia mais 
prazerosa do mundo.”



Seu bronzeado não significa nada em comparação.

Tendo Virginia Beach como seu ponto central, em qualquer área 
você poderá encontrar ostras, não importa em que época do ano 
que você visite. Passe um dia no Busch Gardens Williamsburg, 
considerado com o “parque temático mais bonito da América,” 
para curtir algumas das montanhas russas mais emocionantes do 
país. Faça suas compras nos outlets de todos os tipos e experimente a 
história viva pelas ruas restauradas, edifícios e intérpretes fantasiados 
da Colonial Williamsburg. Visite o primeiro assentamento 
permanente da nação - Jamestown. Refresque-se em um parque 
aquático de última geração ou explore uma plantação do início do 
século. Aventure-se nas montanhas Blue Ridge, para curtir o charme 
das pequenas cidades e belas paisagens, ou faça uma viagem de um 
dia para os museus e shoppings do norte da Virgínia e da região de 
Washington, DC. Com tantas coisas para fazer durante suas férias 
em nossa parte do litoral da Virgínia, desde as maravilhas naturais 
até as festas divertidas, música bonita e corridas emocionantes; você 
talvez precise de uma outra viagem se você está realmente pensando 
em ir à praia.
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