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O que são

CÓDIGOS

QR

Nosso sistema de código QR irá ajudá-lo
a encontrar mais informações sobre os
tópicos de interesse. Digitalize ou clique
no código QR para obter mais informações.
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A FLÓRIDA ACABA DE RECEBER SEU PRIMEIRO

Digitalize ou clique no
código QR para saber mais
sobre o sul da Flórida.

Islamorada, Keys

GUIA MICHELIN,

COM 15 ESTRELAS EM 3 CIDADES.
MIAMI
L’Atelier de Joël Rubuchon
Ariete
Boia De
Cote Miami
The Den at Sushi Azubu Miami
Kadence Orlando © Michael Mitra

Elcielo Miami
Hiden

MIAMI, TAMPA E ORLANDO AGORA TÊM
RESTAURANTES COM ESTRELAS MICHELIN.

Le Jardinier
Los Felix
Stubborn Seed

O guia Michelin premiou 14 restaurantes na Flórida com
uma estrela Michelin. O L’Atelier de Joël Robuchon, em
Miami, teve a distinção de receber duas estrelas.

The Surf Club Restaurant
ORLANDO
Capa

Além de conceder as estrelas, o guia também classificou
29 restaurantes da Flórida com a distinção “Bib Gourmand”,
que reconhece boa comida a um ótimo preço.
Então, agora você tem mais um motivo para visitar a Flórida:
O paladar!

Kadence
Knife & Spoon
Soseki
Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações.

SUL DA FLÓRIDA
O sul da Flórida tem diversões para todos os gostos. Você
encontrará o sofisticado ambiente cosmopolita de Miami,
a beleza natural das Keys e dos Everglades, e as praias
brancas como açúcar de Naples e Marco Island. Aqui
você vai construir recordações inesquecíveis, com um
passeio de caiaque pelos impecáveis canais de Islamorada.

VISIT FLORIDA
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Cote Miami © Gary He

L’Atelier de Joël Robuchon Miami © Katie June Burton

VISITFLORIDA.com/portugues

04

MIAMI & MIAMI BEACH

ARTE E CULTURA
A cidade é uma galeria.

A Flórida tem a sorte de ter dois dos destinos turísticos mais populares do mundo:
Miami e Miami Beach. Você poderá aproveitar a agitada vida noturna de South Beach,
das cores do distrito Art Déco e dos elegantes hotéis de Miami Beach; o ritmo da
Calle Ocho e a energia de La Pequeña Habana; e a histórica elegância de Coral Gables.

Miami é um paraíso para os amantes da arte, com museus de
arte moderna, tesouros artísticos como o Vizcaya Museum &
Gardens, e bairros como o Wynwood e o Design District, que
oferecem espaços públicos para os artistas urbanos. Uma vez
por ano, a Art Basel, uma das feiras mais importantes do mundo,
transforma a cidade na capital mundial da arte.

PARQUES, ECOTURISMO E PRAIAS
Natureza relaxante.
Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações

Explore o lado tropical da cidade e sua natureza exuberante
que oferece opções ilimitadas para relaxar ao ar livre. Além de 2
impressionantes parques nacionais, o condado tem 263 parques
e dezenas de belas praias ideias para descansar dos acelerados
centros urbanos.
VISIT FLORIDA

Miami Children’s Museum

FAMÍLIA
As opções de atividades para a família são amplas e variadas.

GASTRONOMIA
Festa de sabores.

O Frost Museum Miami explora as maravilhas da ciência e da
natureza, o Museu das Crianças é cheio de aventuras inéditas, e
as praias oferecem uma variedade de esportes aquáticos. Além
disso, graças à riqueza cultural de Miami, as crianças terão contato
com novas culturas e costumes.

O universo gastronômico de Miami transborda criatividade e sabores.
Os chefs locais marcam a pauta com inovações multiculturais,
usando ingredientes de produtores locais e sustentáveis. Graças à
influência latino-americana e caribenha há uma riqueza de sabores
inigualáveis capaz de agradar a todos os paladares.
VISIT FLORIDA

AVENTURAS
Sem limites.

O GRANDE PRÊMIO DE MIAMI ESTÁ CHEGANDO!

O mar oferece possibilidades ilimitadas de aventuras. Você pode
pescar em alto mar, passear em iates de luxo e barcos a vela,
passear em lanchas rápidas, além de viajar em cruzeiros de
cassino. Alugue um jet-ski ou explore a costa de stand-up paddle.
VISIT FLORIDA

E vamos acelerar os motores para o Grande Prêmio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami! O
evento será realizado no novo Autódromo Internacional de Miami, um circuito de 19 curvas
e 5,4 quilômetros, com três retas onde os carros atingem uma velocidade máxima estimada
de quase 200 milhas por hora (321 km/h). Os melhores pilotos de Fórmula 1 participarão
da corrida.

Wynwood Walls

BAIRROS ESPECIAIS
São bairros onde a diversão e o
entretenimento vão de sol a sol.

Miami Grand Prix

Wynwood é o bairro da moda graças a seus murais
artísticos, galerias, butiques, bares e restaurantes
que o tornam um lugar de visita obrigatória. Um
local que está passando por um renascimento é o
rio Miami, onde há excelentes lugares para comer e
degustar um drink às margens do rio. O distrito
comercial Brickell também oferece excelentes
opções de comida e entretenimento.
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Miami significa
“água grande”
foi batizada pela
tribo Mayaimis.

CIDADES EN MIAMI-DADE
Clássico e moderno.
Também conhecida como a “Cidade Bela”, Coral
Gables conta com bulevares encantadores repletos
de árvores frondosas, museus, galerias, teatros e
jardins. Concebida pelo inovador urbanista George
Merrick nos anos 1920, a cidade é um exemplo
precioso de arquitetura mediterrânea, com praças
e espaços públicos inspirados na Espanha.

Se você quer um contraste, dê uma volta pela
moderna Brickell Avenue. O centro financeiro
da América Latina hoje também tem uma vida
noturna muito animada, excelentes restaurantes,
hotéis e o fabuloso centro comercial Brickell
City Centre.

O bairro mais antigo de Miami, Coconut Grove,
tem uma rica história e lugares interessantes pra
visitar. Aproveite seu ar boêmio e explore suas
calçadas arborizadas, galerias, cafés e restaurantes.
Coconut Grove

Coral Gables

Frost Museum of Science

MUSEUS
Arte para todos os gostos.

Brickell

Com museus inovadores dedicados à arte
moderna (Perez Art Museum), instituições
históricas (Vizcaya) e centros culturais (Adrienne
Arsht Center), Miami oferece uma riqueza de
destinos artísticos importantes.
A última instituição a se unir a este distinto
grupo é o Phillip and Patricia Frost Museum of
Science, um museu para toda a família que
mostra como o nosso universo é impressionante.
VISIT FLORIDA

DIRIGINDO DE MIAMI
A SEUS ARREDORES.

1
3

Key West

Homestead
2

Islamorada
De carro 2:00 horas.
Em direção ao sul.
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Everglades City

Marco Island

De carro 1:30 hora.
Para o sudoeste.

8

De carro 2:10 horas.
Para o oeste.

6

Naples

De carro 1:00 hora.
Em direção ao sul.

De carro 3:30 horas.
De avião 50 minutos.
Em direção ao sul.
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4

Miami

Do aeroporto (MIA)

7

Ft. Myers

De carro 2:30 horas.
Para o noroeste.

Oceano
Atlântico

Siesta Key
De carro 3:30 horas.
Para o noroeste.

9

De carro 2:16 horas.
Para o oeste.

8
9

Sarasota

Golfo de
México

7
6

5

Miami

1

4

De carro 3:40 horas.
Para o noroeste.
3

2

Robbie’s Islamorada

FLORIDA KEYS
Esta cadeia de belas ilhas está localizada ao sul de Miami e parte de seu encanto é
a viagem pela estrada para chegar até elas. A travessia é tranquila e a paisagem é
linda. Você passará por Key Largo, Islamorada e a Ponte das 7 Milhas, e poderá fazer
paradas pelo caminho ou viajar diretamente ao paraíso tropical que é Key West.

VISIT FLORIDA

ISLAMORADA
A pesca como estilo de vida.

VISIT FLORIDA

Este povoado composto por seis ilhas está
só 90 minutos ao sul de Miami e é ideal para
ser explorado com sua família, seja por terra
ou mar.

KEY LARGO
Mergulhe no paraíso.
MERGULHO COM SNORKEL
Aventuras subaquáticas.

O primeiro dos fabulosos Florida Keys, Key
Largo é conhecida como a “Capital Mundial do
Mergulho”.

Mergulhar e passear em lanchas com
pisos transparentes nas cristalinas águas
do Florida Keys National Marine Sanctuary
são experiências fabulosas.

Tem o maior recife artificial do mundo, o navio
USS Spiegel Grove de 510 pés de comprimento,
e no parque Pennekamp Coral Reef State Park
você pode mergulhar para visitar lugares
icônicos como a estátua “Christ of the Abyss”.

Este santuário é o lar do Recife da Flórida,
o único que existe na América do Norte
e a terceira maior barreira de recife do
mundo. Mergulhe e descubra mais de
6.000 espécies marinhas que vivem nesse
lugar impressionante.

Você pode passar pelo histórico navio African
Queen ou visitar o Everglades National Park
que está bem próximo.

Islamorada é conhecida como a “Capital
Mundial da Pesca Esportiva”, e tem a maior
frota pesqueira por quilômetro quadrado
do mundo.
Aqui você pode alimentar os gigantes peixes
tarpão do pier da Robbie’s Marina, ou ver
golfinhos e leões marinhos em um dos
primeiros parques de mamíferos marinhos da
Flórida, Theater of the Sea.

Digitalize ou clique no
código QR para saber mais
sobre as Florida Keys.

Christ Of The Abyss, Key Largo
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PONTE DAS SETE MILHAS
Um percurso maravilhoso.
Esta fabulosa ponte de 7 milhas de comprimento,
como diz seu nome, é a mais extensa ponte da
Flórida e conecta Marathon com Key West.

Smathers Beach, Key West

42 pontes unem Miami a Key West.
Dirigindo, demora 4 horas para
chegar de um ponto a outro.

BARES & RESTAURANTES
É hora de celebrar.
Key West é sinônimo de diversão e energia
positiva, e seus bares e restaurantes refletem
essa atitude. Além dos lendários Captain
Tony’s Saloon e Sloppy Joe’s, frequentados
por Hemingway, há uma grande variedade.

Atravessar esta estrutura de carro é uma sensação
muito especial.

Com relação à comida, a gastronomia daqui
mistura o frescor dos mariscos e peixes com
os sabores picantes e diferenciados do Caribe
inglês e espanhol.

Ver-se rodeado pelo azul profundo do mar é uma
das partes mais bonitas de dirigir pelas Keys.

Seven Mile Bridge, Marathon

Duval Street, Key West

Fuerte Jefferson, Dry Tortugas

KEY WEST
Ilha da diversão.

Bahia Honda State Park, Marathon

MARATHON
Passeios inesquecíveis.
Esta cidade de 13 ilhas é um dos melhores
lugares para realizar passeios de barco, pesca
em mar aberto e em águas rasas, visitar os
recifes, e praticar atividades esportivas que
incluem o jet-ski, caiaque e stand-up paddle.
Além disso, Marathon tem restaurantes e bares
na costa onde você pode saborear mariscos
frescos e bebidas relaxantes. Para os fanáticos
por animais, podem visitar o Dolphin Research
Center, Aquarium Encounters e Turtle Hospital.
11

VISITFLORIDA.com/portugues

O ponto mais meridional dos Estados Unidos, Key
West, é conhecida por seu ambiente relaxado,
vida noturna alegre, belas praias, locais históricos
e uma colorida arquitetura com influências das
Bahamas.
Percorra a Duval Street e
visite a variedade de lojas,
restaurantes e bares dessa
rua divertida.
Visite a casa museu do
escritor Ernest Hemingway
e identifique seus gatos
peculiares de seis unhas.

VISIT FLORIDA

PARQUE NACIONAL DRY TORTUGAS
História e natureza.
Para chegar neste lugar de grande beleza
natural, é necessário viajar duas horas de
lancha ou 30 minutos em hidroavião, mas
vale a pena.
É um lugar cristalino e espetacular para
mergulhar e praticar snorkel. Além disso, há
o Forte Jefferson, uma base militar construída
no século XIX e usada na Guerra Civil
Americana.

Dry Tortugas
National Park
Marquesas
Keys

Key West

VISITFLORIDA.com/portugues

12

Naples Pier

AVENTURA
Um encontro com golfinhos.
Transforme-se em um “cidadão cientista” quando
acompanhar aos especialistas em fauna marinha
a bordo do Dolphin Explorer, um ecotour de três
horas onde você aprenderá sobre os golfinhos e
outros animais. É uma atividade muito divertida,
principalmente para as crianças.

GOLFE
Campos dos campeões.
Naples é um dos destinos mais populares da
Flórida para jogar golfe e ver os profissionais deste
esporte em ação. Com mais de 80 campos de golfe,
alguns projetados por especialistas renomados,
é a cidade ideal para os amantes deste esporte
popular.

NAPLES E MARCO ISLAND
Localizada a duas horas de carro a oeste de Miami, e com o Parque Everglades no
caminho, Naples/Marco Island são reconhecidas por ter alguns dos melhores resorts
do mundo com belas praias, excelentes campos de golfe e quadras de tênis. Além
dessas cidades, a costa sudoeste tem fabulosos restaurantes e locais para compras.

VISIT FLORIDA

LOVERS KEY STATE PARK
Uma ilha para os apaixonados.

FIFTH AVENUE
Compras e estilo andam de mãos dadas.

Considerada uma das 5 melhores praias da Flórida, Lovers Key State Park é um lugar para criar
memórias inesquecíveis. Esta ilha barreira tem 4 quilômetros de praias preservadas e é o lar de
animais como peixes-boi, águias, garças e muito mais. A pureza de sua paisagem a converte em
um tesouro natural da Flórida.

Uma visita a Naples não será completa se você não
caminhar pela Fifth Avenue (Quinta Avenida), o coração
do centro. Graças ao crescimento comercial e cultural,
essa avenida tem excelentes opções de restaurantes,
lojas e entretenimento em geral.
VISIT FLORIDA

STAND-UP PADDLE
Reme pelos manguezais.
Não há maneira melhor de conectar-se com a natureza,
clarear a mente e relaxar do que praticar stand-up paddle
através dos fascinantes labirintos de manguezais do Ten
Thousand Islands National Wildlife Sanctuary, na fronteira
do Parque Everglades. Você também pode alugar uma
bicicleta ou caminhar pelo Parque Estadual Fakahatchee
Strand Preserve.
Digitalize ou clique no
código QR para saber mais
sobre a Costa do Golfo.
13
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Sanibel

Venice Beach

VISIT FLORIDA

VISIT FLORIDA

FT. MYERS E SANIBEL
Fort Myers se destaca por suas belezas naturais, especialmente suas praias e
parques naturais, além de oferecer boas opções de entretenimento para a família.
Sanibel Island e Captiva têm lindas praias onde você pode escapar da rotina diária
da cidade, tomar sol e colecionar conchas do mar, uma atividade popular na área.

Em Venice Beach
você pode encontrar dentes
de tubarão, um tesouro
particular desta bela praia.

O PIER
O entardecer é inesquecível.

Fort Myers Beach Fishing Pier
VISIT FLORIDA

Um lugar perfeito para tirar uma foto para
postar no Instagram. A Times Square fica
muito perto, uma praça cheia de atividades,
música e bons restaurantes.

VISIT FLORIDA

Outra forma de relaxar é fazendo um passeio
de caiaque. A ilha de Sanibel oferece uma
paisagem ideal para explorá-la remando
com seu parceiro ou sua família. Aproveite
as águas cristalinas e tranquilas, e absorva
toda a beleza que tem a costa sudeste do
Estado do Sol.

Abençoada com uma areia tão branca
quanto o açúcar, esta praia de 11 km de
comprimento é um destino popular para
os que buscam descansar e aproveitar a
relaxante brisa da costa da Flórida.

SHOPPING CENTERS
Compras com ar mediterrâneo.

Coconut Point Mall

O Pier de Fort Myers é um símbolo dessa
cidade e é ideal para relaxar e aproveitar a
costa do sudoeste da Flórida. Você pode
caminhar durante o dia ou visitar ao fim da
tarde para ver os belos entardeceres que
Golfo do México nos presenteia.

FORT MYERS BEACH
Relaxe na praia.

Aqui você encontrará alguns dos melhores
shoppings do sudoeste da Flórida. Miromar
Outlets, a menos de 30 km de Fort Myers, é
um belo shopping no estilo mediterrâneo
que oferece mais de 160 lojas de marcas
famosas. Possui uma área de atividades para
crianças e excelentes opções para comer.
Outros shoppings que se destacam são
Coconut Point, Periwinkle Place e Bell Tower
Shops.

LICORES E VINHOS
Sabores locais.
Para os fãs do rum, Wicked Dolphin Distillery
prepara a bebida artesanal da melhor qualidade,
usando ingredientes locais como a fabulosa
cana de açúcar da Flórida.
Se você prefere o vinho, visite a Hangar 41
Winery and Brew Shop, onde poderá degustar
de até 80 variedades e inclusive preparar sua
própria versão.

Digitalize ou clique no
código QR para saber mais
sobre a Costa do Golfo.

VISIT FLORIDA

VISIT FLORIDA
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Siesta Key

SARASOTA E SIESTA KEY
VISIT FLORIDA
VISIT FLORIDA

Sarasota tem belos parques e lindas praias para os amantes da natureza. Lembre-se de tirar uma
foto da famosa estátua do soldado beijando a enfermeira, que está muito próxima do viaduto
John Ringling, uma ponte de onde você poderá admirar a bela Baía de Sarasota. Siesta Key fica
ao sul, que tem praias brancas de águas quentes e estão consideradas entre as melhores do país.

Ao sudoeste de Sarasota, a uns 40 minutos
de carro, está a bela Ana Maria Island.
Esta ilha-barreira de praias brancas
separa as águas turquesa do Golfo
do México e da costa da Flórida.
É um lugar perfeito para descansar
e aproveitar o entardecer.

The John and Mable Ringling Museum of Art

VISIT FLORIDA

ANA MARIA ISLAND
Um ar relaxante.

Tire uma selfie
junto com
a famosa
estátua do beijo
da Segunda
Guerra Mundial.

VISIT FLORIDA

RINGLING MUSEUM
O circo inesquecível.
Um tesouro cultural desta cidade é o Museu de Arte John & Mable Ringling, que surgiu a
partir da coleção de arte privada do famoso empresário do circo. Você poderá apreciar as
milhares de obras de arte e antiguidades gregas e romanas, assim como obras da época
medieval e do Renascimento. Há também o Museu do Circo, um anexo que homenageia
o circo mais famoso dos Estados Unidos e a família que o fundou.

Longboat Key & Ana Maria Island
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Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações

Las Olas Beach

ARTE & CULTURA
Museus e mais.
Visite o ArtsPark at Young Circle em Hollywood, um lugar de 40 mil
metros quadrados perfeito para realizar atividades com a família,
com um parque para crianças, obras de arte públicas e uma área
para as artes visuais. O Broward Center for the Performing Arts é
o lugar ideal para ver obras musicais e de teatro, e se você quer
se refugiar do sol e admirar arte moderna, então visite o NSU Art
Museum.

FORT LAUDERDALE
Conhecida como a “Veneza da América”, viva a experiência de visitar Fort
Lauderdale e aproveitar seus quase 40 km de bulevares espetaculares
para pedestres com vista para o mar. Você se impressionará com os hotéis
de luxo, excelentes restaurantes, cervejarias artesanais, shoppings, cassinos
e sua proximidade como Parque Everglades e outras belezas naturais.

PARQUES, ECOTURISMO E PRAIAS
Perto da natureza.
Devido à sua localização, as águas da costa de Fort Lauderdale se
mantem à temperatura ideal para mergulhar e praticar snorkel. Aqui
há 76 recifes artificiais e vários navios naufragados para explorar. Além
de caminhar pela praia, há uma variedade de parques e refúgios
naturais que valem a pena ser visitados. Ao fazer ecoturismo, devemos
nos lembra de manter o meio ambiente limpo e proteger sua beleza.

FAMÍLIA
Diversão interativa.

GASTRONOMIA
Fusão de sabores.

Crianças de todas as idades passarão um dia divertido no
Museum of Discovery and Science, um museu interativo que
explica fenômenos naturais e experimentos científicos, e
onde poderão ver aquários com animais interessantes. Não
podem perder a apresentação de Megalodon, uma espécie
extinta de tubarão gigante de mais de 15 metros.

As opções gastronômicas em Fort Lauderdale são abundantes.
Em Las Olas, você pode dar a volta ao mundo graças à variedade
de restaurantes. Há cafés europeus, bistrôs casuais e elegantes,
franquias conhecidas, e estabelecimentos famosos por sua fusão
gastronômica que reflete a riqueza cultural do sul da Flórida.

VISIT FLORIDA

AVENTURAS
Passeios aéreos.
Explore Fort Lauderdale do ar fazendo um passeio de
helicóptero. A vista é simplesmente incomparável, e você
poderá preciar uma perspectiva única ao ver as ilhas e
lugares icônicos do sul da Flórida. Você também pode fazer
passeios guiados de barco e ver o lado luxuoso da cidade.

BULEVAR LAS OLAS
Entretenimento ilimitado.
Este famoso bulevar é o coração e a alma de Fort
Lauderdale. Se estende da costa, passa por vários
canais até chegar ao centro da cidade.
É coberto por árvores frondosas e é ideal para ir
às compras, ver galerias de arte, comer em
fabulosos restaurantes, além de aproveitar bares
e clubes noturnos.
19

Casa Sensei, Las Olas Blvd.
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Broadwalk, Hollywood

Davie é considerado um povoado do Texas
na Flórida, é o lugar onde os Dolphins têm seu
centro de treinamento e é a sede de alguma
das melhores universidades do condado de
Broward.

CIDADES EM BROWARD
Estilos para todos os gostos.
Perto de Fort Lauderdale há cidades que conquistaram um lugar especial no sul da Flórida. Dania
Beach é pequena, mas não se deixe confundir por
isso.

Tem restaurantes muito bons e um clube
dedicado exclusivamente à música country,
Round Up Country Western Nightclub.

É uma cidade que oferece opções de diversão,
e seu pier é perfeito para caminhar, apreciar a
paisagem e o pôr do sol.
Em Sunrise, você encontrará o shopping Sawgrass
Mills, conhecido pela grande variedade de marcas
e lojas e por suas ofertas excelentes. Também
poderá passar pelo BB&T Center, um estádio que é
o lar do time de hóquei no gelo Panthers e onde
grandes bandas se apresentam.

FlyBoard , Ft. Lauderdale

Cortesia Margaritaville Hollywood Beach Resort

HOLLYWOOD BEACH BROADWALK
Linda vista do mar.

New River, Ft. Lauderdale

Las Olas Beach Blvd.

Este passeio de 3 km é perfeito para caminhar e
aproveitar a brisa marina. De um lado você tem o
oceano Atlântico e do outro lojas, restaurantes e
bares, onde você pode tomar um drink enquanto
aproveita o ambiente da praia.
Outra forma de se conectar à natureza é praticar
o stand-up paddle, no qual poderá percorrer os
canais de água e aproveitar a sua beleza natural.

VISIT FLORIDA

DIRIGINDO DE FORT LAUDERDALE
A SEUS ARREDORES.

Hollywood

Boca Raton

De carro 20 minutos.
Para o norte.

De carro 35 minutos.
Para o norte.

3

Delray Beach
De carro 50 minutos.
Para o norte.
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Big Cypress National Park
De carro 1 hora.
Para o oeste.

1

2

4

7

5

Ft. Lauderdale
Do aeroporto (FLL)

Oceano
Atlântico

West Palm Beach
De carro 1 hora.
Para o norte.
6

Jensen Beach
De carro 20 minutos.
Para o norte.

Boynton Beach

8

De carro 50 minutos.
Para o norte.

8

Vero Beach
De carro 2:10 horas.
Para o norte.

7

Golfo de
México

4

6
5
3
2

Fort
Lauderdale

1

Mahogany Hammock Trail

EVERGLADES
O Parque Nacional Everglades é um tesouro natural não apenas para a Flórida, mas também para o
mundo, e assim foi reconhecido pelos organismos internacionais. Foi batizado como o “Rio de Ervas” pelos
indígenas locais graças a sua beleza e importância. E ainda que seja um ecossistema frágil se mantém
persistente superando os desafios atuais. Você pode explorá-lo em um aerobarco, remando ou caminhando.

TRILHAS
Caminhe pelo parque.
Os Everglades têm uma variedade de trilas
para os que preferem caminhar e visitar o
parque com calma.
Tem passarelas de madeira que oferecem acesso para cadeirantes, caminhos
pavimentados e trajetos mais complicados
para os que preferem ter uma interação
mais próxima com a natureza.

Big Cypress National Preserve

VISIT FLORIDA

VISIT FLORIDA

AVENTURAS
Conheça o “Rio das Ervas”.

Everglades City

Uma das maneiras mais emocionantes
de percorrer os Everglades é a bordo
de um aerobarco, um barco ideal para
este tipo de pântano. Com a ajuda de
um guia você poderá aprender sobre
a vegetação e ver de perto alguns dos
animais do parque, como jacarés e
garças.
Você também poderá conhecer o “Rio
das Ervas” passeando de canoa ou
caiaque, desta forma poderá ver de
perto os labirintos de mangues e áreas
marinhas do parque. Entre as rotas
populares para remar estão a Nine Mile
Pond e Hell’s Bay.

Uma das trilhas mais populares é a Mahogany
Hammock Trail, uma passarela de madeira de
quase 1 km de comprimento que te conecta
com um bosque espesso de árvores de
mogno, que são comuns nesta reserva
natural. É uma caminhada fácil, ideal para
pessoas de todas as idades.

Os Everglades foram
declarados Patrimônio
da Humanidade
e Reserva da Biosfera,
e também como
Pantanal de
Importância
Internacional.
Digitalize ou clique no
código QR para saber mais
sobre os Everglades

VISIT FLORIDA
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CityPlace, West Palm

Downtown CityPlace

WEST PALM BEACH
O centro de West Palm Beach é um dos lugares de moda mais movimentados, onde a
história do Sul da Flórida se mistura com a modernidade. Belos edifícios restaurados abrigam
de restaurantes, cafés, lojas e galerias, mas também destacam lugares como Cityplace, um
luxuoso centro de entretenimento e compras ao ar livre que está no coração do centro.

CITYPLACE
Um passeio europeu.
Digitalize ou clique no código
QR para saber mais sobre
West Palm Beach.

Na Flórida existem mais de
20 locais de naufrágio e
muitos aqui em West Palm
Beach onde você poderá fazer
aulas de mergulho.

LION COUNTRY SAFARI
Encontros de perto.
O único safari da Flórida que você pode percorrer
em seu carro te convida a divertir-se em um lugar
onde vivem mais de 1.000 animais. Este lugar é
ideal para que as crianças aprendam sobre seus
amigáveis residentes. Os menores poderão alimentar
os coloridos periquitos e as amáveis girafas, acariciar
os animais do pet zoo, andarem de trenzinho, e
lançarem-se pelos tobogãs aquáticos. Em Lion
Country você criará memórias inesquecíveis para
toda a família.

TRIBUNAL DE PALM BEACH
Legado arquitetônico.
O edifício histórico do Tribunal do Condado
de Palm Beach foi construído em 1916 e é
um dos melhores exemplos da arquitetura
neoclássica da cidade. Após anos de
abandono, sua reconstrução, completada
em 2008, conseguiu restaurar a beleza de
sua estrutura. Hoje em dia é a sede do
Richard and Pat Johnson History Museum
e da sociedade histórica do condado.
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Com suas fontes de água, calçadas adornadas,
cafés e arquitetura clássica, este shopping ao ar
livre parece uma pequena cidade E. Aproveite a
variedade de opções de lojas e restaurantes, além
de um cinema com 20 salas.

BRIGHTLINE
Transporte alternativo.
Esta linha de trem rápido, que logo se
chamará Virgin Trains, te conecta de
West Palm Beach a Fort Lauderdale
em 30 minutos e a Miami em uma hora.
É uma opção cômoda se você não quer
dirigir na estrada.
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BOCA RATON

Red Reef Park, Boca Raton

Mizner Park Mall, Boca Raton

Descansando na costa.
Boca Raton tem uma excepcional variedade de
atrações, desde opções para sair às compras
até eventos sociais e, é claro, belas praias.
Além de sua beleza natural, a cidade oferece
museus de arte, campos de golfe, santuários
naturais, cervejarias artesanais, restaurantes,
galerias e até um jardim japonês.
Tudo o que você necessita para passar uns dias
relaxantes e tranquilos.

VERO BEACH

Riverside, Vero Beach

Um tesouro praiano.
Localizada na Costa Atlântica da Flórida, Vero
Beach é uma elegante cidade conhecida por seus
excelentes campos de golfe, e oportunidades
para praticar esportes aquáticos e pescar. Hotéis
impressionantes, praias tranquilas, passeios na
natureza e museus fazem que esta cidade seja
um destino importante da chamada Treasure
Coast (Costa do Tesouro).
Além disso há uma interessante mistura de lojas,
cafés e restaurantes para todos os gostos.

Morikami Museum and Japanese Gardens

DELRAY BEACH

Delray Beach

Wabasso Beach Park, Vero Beach

O lugar mais divertido.
Essa cidade chegou a ser batizada como “a
cidadezinha mais divertida dos EUA” e é fácil
entender o porquê.
Além de seu fabuloso clima praiano e ambiente
artístico, Delray Beach é famosa por sua rua
principal, a Atlantic Avenue, que tem calçadas
de tijolos e uma variedade de restaurantes,
bares, lojas e galerias de arte. Inclusive tem
um museu de máquinas de pinball, Silverball
Museum, para os amantes destes jogos clássicos.
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Digitalize ou clique no código
QR para saber mais sobre o
Centro da Flórida.

Legoland, Winter Haven

CENTRO DA
FLÓRIDA

WINTER HAVEN

Considerado o coração do estado, na região
central da Flórida você encontrará todo tipo de
diversão para ter férias inesquecíveis.
Aqui estão os parques de diversões mais famosos
do mundo, parques aquáticos refrescantes e os
melhores shoppings. Além disso, há reservas
naturais e lugares históricos que agregam ainda
mais formas de entr tenimento à sua visita.

A cidade de Winter Haven apresenta belos lagos,
uma torre majestosa, uma coleção de aviões antigos e o maior LEGOLAND do mundo. Com tantas
opções de atividades aquáticas e restaurantes à
beira do lago, sua família vai adorar o passeio.

Descubra o novo Pirate River Quest!
A aventura começa no LEGOLAND® Florida
Resort, no novo Pirate River Quest! Navegue
com uma tripulação de piratas LEGO® para
recuperar o tesouro perdido. Viaje pelas
águas inexploradas do lendário parque
Cypress Gardens e descubra os segredos
guardados em seus canais. É uma aventura
inesquecível e perfeita para toda a família.

Parque Temático Peppa Pig
ABERTO AO PÚBLICO:
Famílias com crianças pequenas já podem começar a planejar um dia de aventura como nenhum
outro. O novo parque contará com seis brinquedos, seis cenários temáticos, um splash pad e ainda
mais experiências incríveis, a poucos passos do LEGOLAND® Florida Resort.

VISIT FLORIDA
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Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações

NOVAS ATRAÇÕES

ORLANDO

Cortesía Star Wars: Galaxy’s Edge / Disney Parks

É a reprodução perfeita do planeta Batuu, terra de
viajantes e comerciantes, que inclui uma fabulosa
réplica da espaçonave Millennium Falcon.

O que você já ouviu falar é totalmente verdade: Orlando é um lugar mágico. Aqui, as opções de
entretenimento são ilimitadas, e por isso é um destino ideal para recém-casados, namorados,
famílias, solteiros e pessoas de todas as idades que queiram se divertir. Além dos famosos parques
de diversões, seus restaurantes, shoppings e parques naturais são simplesmente excelentes.

A Ice Breaker, a nova montanha-russa do SeaWorld
Orlando, já está em funcionamento!, Os aventureiros
poderão desfrutar das emoções da queda mais
íngreme e vertical da Flórida: do alto de 28,3 metros
de altura e com um ângulo de 100 graus!

FAMÍLIA
Um vulcão refrescante.
Uma diversão para toda a família é o parque aquático temático Volcano
Bay da Universal. Um espetacular vulcão é a atração principal deste
lugar, que inclui tobogãs emocionantes e cascatas ocultas refrescantes.
Não há nada melhor para escapar do calor do que passar um dia neste
parque aquático.

O Aquatica Orlando no SeaWorld apresenta seu
mais novo toboágua, o Reef Plunge. Os visitantes
deslizarão pelos 100 metros de águas claras do
toboágua, passando por uma vibrante variedade de
vida marinha no novo habitat subaquático, incluindo
golfinhos de Commerson, tubarões-leopardo,
sardinhas e uma variedade de outros peixes de
água fria.

AVENTURAS
A sensação de voar.
Se você sempre quis sentir que está voando, o iFLY Indoor Skydiving
é o lugar para você. Com a ajuda de um túnel de vento, experimente a
sensação única de flutuar no ar sozinho ou em grupo. Esta divertida
aventura dura algumas horas e garantimos que você vai se divertir muito,
então, coloque seu macacão especial, seu capacete e comece a voar.

A nova Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, no
Epcot, é uma das maiores montanhas-russas totalmente fechadas do mundo. Baseada nos filmes
Guardiões da Galáxia, a atração é a primeira de Walt
Disney World a apresentar personagens do Universo
Cinematográfico Marvel e coloca os visitantes no
centro da ação.

ARTE Y CULTURA
Vitrais como formas de vida.
O Charles Morse Museum tem a coleção mais importante das obras
de Louis Comfort Tiffany (1848-1933), o artista estadunidense que
revolucionou o mundo dos vitrais e tornou o sobrenome de sua família
uma marca conhecida. O museu inclui joias, cerâmicas, pinturas,
esculturas de vidro, lâmpadas e janelas.

VISIT FLORIDA
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Um dos eventos mais esperados foi a inauguração
do “Star Wars: Galaxy’s Edge”, no parque da Disney
Hollywood Studios, uma atração dedicada às
lendárias aventuras espaciais criadas por George
Lucas.

flickr: Anthony Quintano

PARQUES E ECOTURISMO
Uma roda icônica.

GASTRONOMIA
Festival de sabores.

Orlando tem vários parques e lagos que são lugares ideais para relaxar,
explorar e fazer exercícios. Alugue uma prancha de stand-up paddle ou um
caiaque, atravesse os céus num balão de ar quente, faça um piquenique
embaixo da sombra de uma árvore ou nade com os peixes-boi. E claro,
aproveite a belíssima vista a partir da impressionante roda gigante de 122
metros de altura, a The Wheel, no ICON Park Orlando.

Para celebrar a espetacular variedade da gastronomia internacional,
você pode visitar o Epcot World Showcase e provar comidas de 11
países como se estivesse no próprio país. Este parque também conta
com o fabuloso Food & Wine Festival, celebrado entre agosto e
novembro e um dos melhores festivais gastronômicos do país. Na área
das bebidas há uma excelente variedade de cervejarias artesanais,
entre as quais se destaca a Orlando Brewing.
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DOWNTOWN (CENTRO)
Um lago como coração.

Universal Studios

Mesmo que os parques prendam, merecidamente,
a maior parte da atenção dos visitantes, vale a
pena explorar o centro de Orlando.

Para os amantes das artes cênicas, o Dr.
Phillips Center for the Performing Arts oferece
excelentes obras de teatro dança e música.

Pegue um mapa e comece a procurar as nove
fabulosas obras de arte públicas que decoram
a cidade. É uma ótima maneira de conhecer o
centro e admirar essas imponentes esculturas.

Este centro de arte é uma impressionante
estrutura ultramoderna com uma fachada com
grandes janelas de vidro.

Caminhe pelo parque Lake Eola, o lago que
domina o centro da cidade e é o coração natural
desta cidade da Flórida. Você pode alugar um
bote e passar um momento de diversão remando
com sua família ou amigos.

Walt Disney World

LUGARES INTERESSANTES
Muito além de um museu.

E claro, não perca a oportunidade de conhecer
a variedade de restaurantes, cafés e bares
que refletem a riqueza gastronômica da
Flórida e do mundo.

Downtown Orlando

O parque de diversões WonderWorks é uma
atração com mais de 100 exibições interativas
que desafiam a imaginação.
Seu icônico edifício, uma estrutura que está ao
contrário, com o teto no chão, é um exemplo
da criatividade das atividades que você
encontrará ali dentro.
Há atividades para meninos e meninas de todas
as idades, e os pais também aproveitarão tudo
o que diverte seus filhos e filhas.

WonderWorks, Orlando

DE ORLANDO
A SEUS ARREDORES.

3

2

Tampa

Winter Haven
1

Kissimmee
De carro 25 minutos.
Em direção ao sul.
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St. Petersburg
De carro 1:40 horas.
Para o sudoeste.

5

8

Clearwater

Cabo Canaveral

De carro 1:50 horas.
Para o sudoeste.

De carro 40 minutos.
Para o leste.

9

6
Orlando

7

Orlando

Do aeroporto (MCO)

5

Cocoa Beach

De carro 1:20 horas.
Para o sudoeste.

De carro 50 minutos.
Para o sudoeste.
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4

4

De carro 50 minutos.
Para o sudeste.

6

9

Crystal River

Daytona Beach

De carro 1:40 horas.
Para o noroeste.

De carro 1:00 hora.
Para o nordeste.

Golfo de
México

3

2

1

Oceano
Atlântico

8
7

AVENTURAS
Uma exploração com relaxamento.
Uma maneira popular de explorar os rios e lagos do centro
da Flórida é remando em canoa, caiaque ou stand-up
paddle. Um dos parques nos quais é possível alugar esses
equipamentos é o Shingle Creek, um riacho impoluto,
tranquilo e relaxante de grande beleza natural. Você pode
fazer o passeio sozinho ou com um guia que explicará a
delicada função cumprida por esses corpos de água no
“Estado do Sol”.

TIROLESAS
Voe entre as árvores.
Se você é aventureiro e não tem medo de alturas, poderá
lançar-se pela tirolesa, uma corda em que, graças a um
equipamento de segurança, permite que você passe em
grande velocidade entre as árvores. Os Parques de Aventuras
Orlando Tree Trek e Gatorland oferecem opções excelentes
desse passatempo.

KISSIMMEE
Kissimmee é um destino ideal para passar divertidas férias com a família, já que está muito
próxima dos parques de diversão mundialmente famosos e tem excelentes opções de
hospedagem. A partir desta cidade, você também pode visitar parques de aventuras ao ar
livre, lançar-se suspenso no ar pela tirolesa, ou fazer um passeio de balão de ar quente.

GATORLAND
O lar dos jacarés.

HOSPEDAGEM
Descansar sem preocupações.

Este parque temático também cumpre a função de ser uma
reserva animal para milhares de jacarés e crocodilos, entre
eles uma espécie rara de jacaré albino. Você poderá ver
espetáculos com esses poderosos animais e fazer visitas
guiadas educativas. Uma das maiores atrações do parque é
o pântano criadouro, famoso por aparecer em um filme do
Indiana Jones.

Kissimmee é conhecida como “A Capital Mundial das
Residências de Férias” graças à grande variedade de
acomodações que existem para todos os orçamentos.
Há condomínios de luxo, casas com piscina, quintas
com pátios, apartamentos de um quarto e até mansões
de 12 quartos.

AEROBARCO
Deslize pela água.

OLD TOWN
A Flórida de outrora.

Muito próximas a Kissimmee estão reservas naturais,
lagos e pântanos que refletem a variedade de fauna
e flora da Flórida. Para aproveitar esta beleza natural,
faça um passeio com guia em aerobarco, no qual você
aprenderá a importância destes delicados ecossistemas.

Old Town é um centro comercial e de
entretenimento ao ar livre projetado para
recriar o ambiente e uma cidadezinha
clássica da Flórida.

Kissimmee fica a apenas 15 minutos
de todos os parques de diversões.
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Digitalize ou clique no
código QR para saber
mais sobre Kissimmee

Depois de passar um dia nos parques
de diversões, você pode aproveitar os
vários restaurantes e lojas deste shopping.
Uma das atividades mais populares são
as exibições de motocicletas e carros
clássicos, realizadas todos os fins de
semana.
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Cocoa Beach Pier

COCOA BEACH &
CABO CAÑAVERAL

VISIT FLORIDA

VISIT FLORIDA

Cocoa Beach tem um pier romântico ideal para apreciar o entardecer, porém é
mais conhecida por ser uma praia de surfistas, graças ao mar pouco profundo e
ondas constantes. É por isso que lá está a maior loja de surfe do mundo, Ron
Jon Surf Shop. Cabo Canaveral é o lar do primeiro programa espacial do país e
seu nome é um sinônimo para seus espetaculares lançamentos de foguetes.

O Kennedy Space Center oferece uma nova
atração: Gateway - The Deep Space Launch
Complex! Esta atração permite que os visitantes
experimentem a viagem interestelar do futuro
enquanto celebram o que está acontecendo no
programa espacial. O complexo apresenta uma
exibição de hardware da NASA e espaçonaves
comerciais com exibições imersivas, bem como
uma “viagem” pelo espaço, oportunidades
únicas para ver lançamentos de foguetes e muito
mais. Por meio de educação imersiva, efeitos
atmosféricos e um teatro de movimento 4D, os
visitantes verão, experimentarão e sentirão de
fato como é viajar no espaço.

CENTRO ESPACIAL KENNEDY
Pioneiros do espaço.
Localizado a aproximadamente 45 minutos de
Orlando, o Complexo de Visitantes do Centro
Espacial Kennedy revive e história do programa
espacial dos Estados Unidos e oferece um dia
repleto de atividades educativas e inspiradoras.
Esta instalação tem um lugar muito especial
entre os fanáticos por explorações especiais, já
que foi daqui que a NASA coordenou o programa
Apollo, que foi o programa que pousou na lua.
Você poderá ver os foguetes que permitiram aos
Estados Unidos ganhar a corrida espacial, olhar
de perto os ônibus espaciais que marcaram uma
época e descobrir as histórias dos astronautas
pioneiros que desafiaram todas as dificuldades
para realizar o sonho de explorar o espaço.

Digitalize ou clique no código
QR para saber mais sobre Cocoa
Beach e Cabo Canaveral
VISIT FLORIDA
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Clearwater Beach

Museo Dalí

VISIT FLORIDA

ST. PETERSBURG
& CLEARWATER

VISIT FLORIDA

MUSEUS
Tesouros artísticos.
St. Pete é o lar do The Dalí Museum e da famosa The Chihuly Collection. O
museu do lendário pintor espanhol tem 94 óleos originais, e mais de 1.300
obras em aquarela, desenhos, gráficos, esculturas e outros objetos de arte.
O museu de Dave Chihuly, conhecido mundialmente por suas esculturas de
vidro, é um espaço desenhado especialmente para o tamanho das fabulosas
obras de arte deste artista original.

Conhecida como “A Cidade do Sol” (The Sunshine City), St. Petersburg é um
lugar que impressiona por seu ambiente cultural e artístico vibrante, variedade
de festivais, eventos desportivos e vida noturna alegre. A uns 40 minutos ao
sul, Clearwater oferece lindas praias de areias brancas e um clima invejável.

Os belos entardeceres no
Sunsets at Pier 60 são
uma celebração diária.

VISIT FLORIDA

St. Pete

PARQUES
Descanse na praia.

Percorra o centro de St. Pete para você poderá
visitar o mercado popular e aproveite uma grande
variedade de produtos, comida e apresentações
musicais. Deleite-se com as opções gastronômicas,
assista a um musical no Mahaffey Theater, e assista
a um jogo de baseball profissional dos Rays no
Tropicana Field. Daqui você também pode planejar
uma visita a Tampa.

VISITFLORIDA.com/portugues

Fort De Soto Park

Clearwater Beach tem águas cristalinas e praias
de areia branca como o açúcar. Você pode
descansar sob um guarda-sol, caminhar ou
explorar atividades como o stand-up paddle
ou parasailing.

VISIT FLORIDA
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A variedade de cervejarias locais em St. Pete é
simplesmente impressionante. Graças à proximidade existente entre estes estabelecimentos você
pode percorrer caminhando e provar a diversidade
de sabores de cervejas que oferecem. Lembre-se
de beber de maneira responsável para aproveitar
melhor.

Digitalize ou clique no código
QR para saber mais sobre
St. Pete e Clearwater.

Sunsets At Pier 60

DOWNTOWN (CENTRO)
Um passeio memorável.

CERVEJAS ARTESANAIS
Sabores locais.

O Parque Fort De Soto oferece uma combinação
perfeita de praias, trilhas para caminhar, áreas
para acampar e um histórico forte militar. Daqui
você pode admirar a fabulosa ponte “Sunshine
Skyway”.
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Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações

Sparkman Wharf, Tampa

TAMPA
Tampa oferece uma mistura de arquitetura histórica e edifícios modernos, um ambiente
cultural influenciado pelo legado cubano e espanhol, um distrito comercial cheio de energia
e belos canais navegáveis. É uma cidade perfeita para trabalhar, se divertir e relaxar.

Florida Aquarium
Keir Magoulas, Visit Tampa Bay

PARQUES PARA TODA A FAMÍLIA

ZooTampa

Há mais de 50 cervejarias
artesanais que oferecem sabores
originais na área de Tampa Bay.

Cigar City Brewing

O Florida Aquarium tem uma exibição de mais de 20.000 plantas
e animais nativos da Flórida e de outras partes do mundo. Aqui
destacam a variedade de programas educativos e a exibição de
pinguins. É um aquário que enfatiza a diversão para todas as
idades e a preservação dos animais e da natureza.
VISIT TAMPA BAY

VISIT FLORIDA

Busch Gardens

LUGARES ESPECIAIS
Diversão e muito sabor.
Devido a sua variedade e originalidade, a cultura das cervejas
artesanais de Tampa cresceu e atrai fãs de todas as partes do
estado e do país. Uma das melhores cervejarias é a Cigar City
Brewing, onde você poderá provar cervejas de todos os tipos,
inclusive as mais experimentais.
Para aproveitar a excelente gastronomia, diversão e música
ao vivo, você deve visitar o centro histórico do bairro de Ybor
City. Fundado por fabricantes de charutos ao final dos anos
1880, este distrito tem fortes laços com a cultura espanhola
e cubana. O restaurante mais antigo da Flórida, Columbia
Restaurant, é conhecido por sua excelente comida cubana e
sanduíche tradicional.

Tampa Art Museum

Ybor City

VISIT FLORIDA
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MUSEUS
Símbolo da cidade.
Localizado às margens do rio no centro, o Tampa Museum
of Art oferece programas inovadores com ênfase na arte
clássica das eras grega e romana, assim como arte moderna
e contemporânea. A instalação de 1.300 m2 de LED em sua
fachada do lado sul converteu-se em um dos símbolos da
cidade.

41

VISITFLORIDA.com/portugues

O ZooTampa at Lowry Park é considerado um dos melhores
zoológicos para visitar com a família. É um lugar também dedicado
à proteção de espécies ameaçadas, e onde você poderá ver cerca
de 1.300 animais, como os hipopótamos pigmeus, rinocerontes
brancos e coalas, entre muitos outros. E, agora, o ZooTampa tem
novas áreas para os visitantes, como:
- O novo Florida Wilds, onde você pode ficar cara a cara com
panteras e ursos, e observar outros animais selvagens vagando
livremente em habitats amplos.
- O novo habitat dos babuínos de Hamadryas… venha dizer olá aos
nossos mais novos e amigáveis membros da família ZooTampa
- A nova Stingray Bay: aqui você pode tocar e alimentar as graciosas
arraias, enquanto elas nadam livremente em um ambiente de
última geração.

Adventure Island

Busch Gardens, em Tampa, é um dos parques de diversões mais
famosos do estado, por sua variedade de montanhas russas para
pessoas de todas as idades e suas atrações com mais de 2.000
animais. Para uma dose extrema de adrenalina, aventure-se na nova
Iron Gwazi, no Busch Gardens, a montanha-russa mais alta, mais
íngreme e mais rápida da América do Norte.
O Adventure Island é o maior parque aquático de Tampa! E agora
tem novas atrações, como:
- O novo Rapid Racers, em que uma bóia para duas pessoas desce
um toboágua com mais de 182 metros.
- O novo Wahoo Remix, o primeiro toboágua da Adventure Island
com luz e som sincronizados para uma experiência totalmente
nova e divertida.

VISITFLORIDA.com/portugues
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Digitalize ou clique no código
QR para saber mais sobre o
Norte da Flórida.

NORTE DA FLÓRIDA
Belas praias, fabulosos parques naturais, sítios históricos e cidades com
um carisma sulista são características do norte da Flórida. Desde o primeiro
assentamento europeu nos Estados unidos até a capital do estado, essa
região tem um encanto especial para visitantes de todas as idades.

Three Sisters Springs, Crystal River
VISIT FLORIDA

FLORIDA SPRINGS
CRYSTAL RIVER & DEVIL’S DEN
Localizado a uma hora e meia do norte de Tampa, Crystal River é uma cidade tranquila
da Flórida que tem excelentes mariscos, belas praias e parques naturais para explorar.
É um dos poucos lugares onde se pode nadar legalmente com os peixes-boi em seu
ambiente natural. Você também pode se refrescar nos mananciais de Three Sisters
Springs Boardwalk, e ver os belos entardeceres da Fort Island Gulf Beach.
A uns 45 minutos ao norte de Crystal River fica a Devil’s Den, uma das atrações naturais
mais interessantes da Flórida. É um cenote ou depósito de água manancial formado
após o desmoronamento do teto de uma caverna. No Devil’s Den a água se mantém a
uma temperatura perfeita todo o ano (22 graus Celsius) e funciona como um lugar de
treinamento para mergulho. Para nadar neste tesouro natural, você pode alugar uma
máscara de snorkel, ou fazer aulas de mergulho.

Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações

Henderson Beach State Park

VISIT FLORIDA

Devil’s Den
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Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações

ARTE E CULTURA
Lembranças do passado.
Jacksonville oferece lugares históricos e culturais de grande
valor. O Parque Estadual Fort Clinch foi testemunha dos
enfrentamentos com as tribos indígenas e da Guerra Civil.
Outros lugares interessantes são a Plantação Kingsley, uma
fazenda dos anos 1800 onde escravos negros trabalharam,
e o Cummer Museum of Arts and Gardens, que tem mais
de 5.000 obras de arte, com ênfase em pinturas europeias
e americanas.

VISIT FLORIDA

PARQUES, ECOTURISMO E PRAIAS
Uma paisagem inesquecível.

JACKSONVILLE

O Parque Estadual Big Talbot Island é um lugar fabuloso
para os amantes da natureza. Possui pântanos, mangues,
trilhas para bicicletas e praias isoladas onde você sente
que está em seu próprio mundo sem nenhum tipo de
interrupção. Sua beleza natural e a diversidade de seu
ecossistema são dignas de serem exploradas. Muito
próximo, no Parque Little Talbot você também poderá
aproveitar praias espetaculares.

“A Cidade Ribeirinha Perto do Mar”, como é conhecida, tem mais de
30 km de praia, 60 km de canais aquáticos, e um belo trecho do rio
St. Johns para ser aproveitado por todos. Amelia Island e Fernandina
Beach são lugares especiais cheios de história que você deve visitar.

FAMÍLIA
The Riverside & Avondale

CATTY SHACK RANCH WILDLIFE SANCTUARY
Um lar para os felinos.

Integrado ao Registro Nacional de Lugares Históricos,
Riverside é um dos bairros mais antigos e geniais de
Jacksonville. Junto a seu vizinho, Avondale, formam a
área da moda na cidade graças aos seus excelentes
restaurantes, bares divertidos, antiquáios e boutiques
ecléticas. Caminhe por suas ruas de árvores frondosas
e descubra seu charme.

Este santuário animal tem uma grande missão: oferecer
refúgio e atenção aos grandes felinos em perigo, e
educar o público sobre as ameaças que eles sofrem em
seus habitats ou em cativeiro. Este centro é ideal para
famílias com crianças que já aprenderam tudo sobre
tigres, leões, pumas, leopardos, linces e outros animais.

DIRIGINDO DE JACKSONVILLE
A SEUS ARREDORES.
3

2

St. Augustine
De carro 1:15 horas.
Em direção ao sul.

Tallahassee
De carro 2:45 horas.
Para o sudoeste.

1

9

5

Panama City
De carro 4:30 horas.
Para o oeste.

6

De carro 1:30 hora.
Para o sudoeste.

De carro 40 minutos.
Para o nordeste.

VISITFLORIDA.com/portugues
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Gainesville
Amelia Island
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Jacksonville
Do aeroporto (JAX)

8

7

6

5

4

1
Jacksonville

8

3

Fort Walton
De carro 5:00 horas
Para o oeste.

Santa Rosa Beach
De carro 4:30 horas.
Para o oeste.

Golfo de
México

7

9

Destin

Pensacola

De carro 5:00 horas.
Para o oeste.

De carro 5:20 horas.
Para o oeste.

2
Oceano
Atlântico

Castillo San Marcos

LUGARES INTERESSANTES
Descubra uma cidade encantadora.
St. Augustine é um lugar onde realmente se respira história, com vários
lugares interessantes e excelentes
para visitar com a família, com seu
parceiro ou amigos: a casa mais antiga, a Catedral Basílica, a Plaza de la
Constitución, o Castelo de San Marcos,
a Puente de los Leones e o parque de
la Fuente de la Juventud, entre outras atrações.
PASSEIOS
Um caminho histórico.
Uma excelente forma de conhecer
esta cidade é fazendo um passeio
de trolley, uma espécie de trenzinho
no qual um guia conta a interessante
história de St. Augustine. Além disso,
se quiser realmente sentir o ambiente
histórico do lugar, você pode fazer um
passeio encantador numa carruagem
puxada por cavalos.

ST. AUGUSTINE
O rico legado histórico de St. Augustine faz desta cidade e seus arredores um destino
único de férias. É o assentamento europeu mais antigo dos Estados Unidos (foi fundada
por conquistadores espanhóis em 1565) e suas ruas estão repletas de história, cultura,
deliciosos restaurantes e um encanto que existe em poucos lugares. O Castelo de San
Marcos se destaca como uma fortaleza imponente de onde a cidade era defendida.
VISIT FLORIDA

HOSPEDAGEM
Descanso e tranquilidade.

Casa Monica Hotel + Lightner Museum
VISIT FLORIDA

Uma das melhores áreas para se hospedar em St.
Augustine é o centro da cidade, também conhecido
como distrito histórico. Daqui, você pode caminhar e
percorrer tranquilamente as ruas deste lugar fascinante, com muitos detalhes a serem descobertos.
O Museu Lightner, cujo edifício original era o hotel
Alcázar, construído no século XIX, é um exemplo da
bela arquitetura da cidade.

A PRAIA
Passeio ensolarado.
Situadas no Oceano Atlântico, as praias cristalinas de
St. Augustine Beach vão de Vilano Beach ao norte até
Crescent Beach ao sul. Em Vilano Beach há um pier de
pescadores do qual é possível observar o lindo entardecer. Também muito próximos dali estão restaurantes de
frente para o mar, uma rua de pedestres estilo bulevar e
lojas.

A CIDADE
Descubra seus encantos.

PASSEIOS TURÍSTICOS DA CIDADE
Sabores locais.

VISIT FLORIDA
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Para passear por St. Augustine, não há lugar melhor
que a St. George Street. Essa rua/bulevar para
pedestres está cheia de lojas, restaurantes, tabernas,
cafés, galerias e lugares históricos.

St. Augustine Distillery tornou-se um dos locais favoritos
para os degustadores de bebidas alcoólicas e visitantes
em geral. Você pode provar uma excelente variedade
de bebidas como whisky, rum, vodca e gin preparados de
forma artesanal. Além disso, durante o passeio você não
apenas conhecerá o processo de fabricação das bebidas
e poderá experimentá-las, como também aprenderá
sobre a história da cidade.

O edifício da destilaria era uma
fábrica de gelo construída em 1907.

VISIT FLORIDA

A maior parte do comércio é de propriedade dos
residentes da cidade, de forma que você poderá ter
uma experiência verdadeiramente local ao passear
por essa rua. Além disso, perder-se nas ruazinhas
próximas é parte do encanto deste passeio.
A partir da St. George Street você pode ir até a
Antiga Entrada da Cidade, visitar o museu Escuela
de Madera Más Antigua, o Colonial Quarter e a casa
Pena-Peck, que era o antigo lar do tesoureiro da
colônia espanhola.

Digitalize ou clique no
código QR para saber mais
sobre St. Augustine.

VISIT FLORIDA
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Wacissa River

Panama City

TALLAHASSEE
Tallahassee, a capital da Flórida, está cheia de história, de
museus interessantes e cercada por uma beleza natural
muito especial. Entre os belos rios da região destaca-se o rio Wacissa, ideal para um passeio em caiaque.

PANAMA CITY • DESTIN
& PENSACOLA
VISIT FLORIDA

Localizada no noroeste da Flórida, a área de Panama City, Destin e Pensacola é um
excelente exemplo do sul dos Estados Unidos devido à sua riqueza histórica e beleza
natural. Aqui você encontrará lindas praias, fortes militares, parques naturais e uma
variedade de lugares encantadores onde poderá gerar recordações inesquecíveis.

FAMÍLIA
Ángeles en el cielo.
La Estación Naval Aérea de Pensacola es sede de los
Blue Angels (Ángeles Azules), el fabuloso escuadrón
de aviones militares creado en 1946 y conocido por sus
espectaculares acrobacias y shows aéreos. Disfrute con
toda la familia el espectáculo de los modernos aviones
caza F/A-18 Super Hornet.

DESTIN
Aproveitando a beleza costeira.

A CAPITAL DO ESTADO
Sede do governo.
O Capitólio Histórico em Tallahassee mostra um panorama da evolução política da
Flórida. O edifício foi construído em 1845
e foi renovado várias vezes desde então.
Foi transformado em museu quando da
inauguração do novo Capitólio, em 1977.
Graças à ação rápida dos moradores, foi
possível preservar o edifício original.
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A estátua “Unconquered”
(Inconquistado) é um tributo
ao chefe Seminole Osceola,
símbolo da Universidade
da Flórida.

Destin

Destin tem praias espetaculares que,
por sua beleza, são comparadas com
as praias do sul do estado.
Essa cidade também é conhecida
como a “vila dos pescadores mais
sortudos do mundo” por ter a maior
frota de barcos de pesca da Flórida.
Queira ver golfinhos ou pescar no
Golfo, aqui você vai encontrar um
passeio de barco para todos os gostos.
VISIT FLORIDA
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Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações

Pensacola

TOP 10 DA FLÓRIDA
SNORKEL
7. John D. MacArthur
Beach State Park,
North Palm Beach

1. Biscayne National Park
2. Bill Baggs Cape Florida
State Park, Key Biscayne

8. John Pennekamp Coral
Reef State Park, Key Largo

3. Devil’s Den, Williston
4. Destin The Emerald Coast
VISIT FLORIDA

CIDADE E PRAIAS
Um paraíso praiano.

VISIT FLORIDA

Pensacola é conhecida como a cidade das cinco bandeiras, pois já esteve sob o controle da Espanha, da
Grã-Bretanha, da França, da Confederação e dos Estados Unidos. É a sede da primeira Base Aérea Naval
dos EUA (fundada em 1914), do Museu Nacional da Aviação Naval, e do esquadrão de acrobacias aéreas
Blue Angels (Anjos Azuis). Em Pensacola Beach, você poderá aproveitar a Costa do Golfo, que tem praias
de areias brancas e macias, e água de cor esmeralda.
Panama City é um paraíso para quem gosta de praia. São 43 quilômetros de litoral, e você não terá
dificuldade em encontrar um pedaço perfeito de areia para tomar sol e aproveitar o mar.

6. Ginnie Springs,
High Springs

10. Silver Glen,
Ocala National Forest

MERGULHO
1. Maritime Heritage Trail,
Biscayne National Park
2. SS Copenhagen,
Lauderdale-By-The-Sea
3. Florida Panhandle
Shipwreck Trail
4. Devil’s Den, Williston

FORT WALTON BEACH
Pores do sol no Golfo.

5. Dry Tortugas National Park

9. Phil Foster Park and
Blue Heron Bridge,
Riviera Beach

5. Ginnie Springs,
High Springs

6. John Pennekamp
Coral Reef State Park,
Key Largo
7. Neptune Memorial Reef,
Key Biscayne
8. Phil Foster Park,
Riviera Beach
9. Rainbow River, Dunnellon
10. Wreck Trek,
Fort Lauderdale

Localizado a oeste de Destin, Fort Walton Beach
tem praias brancas, um mar transparente, campos
de golfe e outras atrações. Este lugar oferece
todas as comodidades de um destino popular de
férias, mas em um ambiente muito mais relaxante.
Aproveite um entardecer maravilhoso desde o pier
de Okaloosa Island.

VISIT FLORIDA

CAIAQUE
1. Coastal dune lakes
2. The beaches of Destin

VISIT FLORIDA

3. Blackwater River

Digitalize ou clique no
código QR para saber mais
sobre o Panhandle.

4. Wakulla River
5. Suwannee River

6. Little Talbot Island
State Park
7. Weeki Wachee
8. Indian River Lagoon
9. Great Calusa Blueway
10. Indian Key

VISIT FLORIDA

Pier Park, Panama City Beach

ACAMPAMENTO
1. Florida Caverns State Park,
Marianna

6. Juniper Springs National
Recreation Area, Ocala

2. Topsail Hill Preserve

7. Disney’s Fort Wilderness
Resort, Orlando

3. Anastasia State Park,
St. Augustine

8. Fort De Soto Park,
St. Petersburg

4. Fort Pickens Campground,
Pensacola

9. Lion Country Safari KOA,
Loxahatchee

5. St. George Island State Park

10. Bahia Honda State Park,
Florida Keys

State Park, Santa Rosa Beach
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Upper Buena Vista, Miami

Digitalize ou clique no código QR
para saber mais sobre compras.
A Flórida tem centros comerciais clássicos com muitos anos
de excelente reputação, shoppings de outlet onde você achará
grandes descontos e shoppings modernos nos quais parte da
experiência é simplesmente caminhar por eles.

LISTA DE MALLS
Miami
Aventura Mall
Aventuramall.com
Dadeland Mall
Simon.com
VISIT FLORIDA

Miami International Mall
Simon.com
The Falls
Simon.com

COMPRAS NA FLÓRIDA

Florida Keys Outlet Center
Premiumoutlets.com

“O Estado do Sol” tem alguns dos melhores shoppings de todo o país, uma
mescla de lojas que oferecem desde as marcas mais exclusivas do mundo
até as melhores ofertas para aqueles que buscam bons descontos.

Shops at Merrick Park
Shopsatmerrickpark.com
Bayside Marketplace
Baysidemarketplace.com
Bal Harbour Shops
Balharbourshops.com

ONDE IR E QUANDO IR

Dolphin Mall
Shopdolphinmall.com

Os turistas visitam a Flórida por suas belas
praias, seus emocionantes parques de
diversões e suas cidades interessantes.

Brickell City Centre
Brickellcitycentre.com

Mas uma outra grande razão é para fazer
compras. Enfim, o que fazer se estamos na
praia e começa a chover?

Fort Lauderdale

Florida Keys Outlet Marketplace
Premiumoutlets.com
Sawgrass Mills
Simon.com

Levantamos o acampamento e vamos ao
shopping. Para que tenham a melhor
experiência possível, recomendamos levar
sapatos/tênis confortáveis, uma garrafa de
água, uma barrinha de cereal caso tenham
fome e, claro, paciência.

Coral Square
Simon.com
Galleria Mall
Galleriamall-fl.com
Pembroke Lakes Mall
Pembrokelakesmall.com

Além de poder fazer comprar na enorme
variedade de shoppings do estado, também
há cidades que têm bairros espetaculares
com lojas e butiques excelentes.

Boca Raton
Town Center at Boca Raton
Simon.com
Mizner Park
Miznerpark.com

Um bom exemplo é Miami, onde destacam-se lugares como Wynwood, Design
District, South Beach e Coral Gables.
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Boynton Beach
Boynton Beach Mall
Boytonbeachmall.com

VISITFLORIDA.com/portugues

Wynwood, Miami
VISIT FLORIDA

Palm Beach
The Gardens Mall
Thegardensmall.com
City Place
Cityplace.com
The Mall at Wellington Green
Shopwellingtongreen.com
Palm Beach Outlets
Palmbeachoutlets.com
Jensen & Vero Beach
Indian River Mall
Indianrivermall.com
Vero Beach Outlets
Verobeachoutlets.com
Treasure Coast Square
Simon.com
Orlando
The Florida Mall
Simon.com
Orlando Vineland Outlets
Premiumoutlets.com
The Mall at Millenia
Mallatmillenia.com
Orlando Intl. Premium Outlets
Premiumoutlets.com
Lake Buenavista
Factory Stores
Lbvfs.com
Orlando Outlet Markertplace
Premiumoutlets.com
Ocala
Paddock Mall
Paddockmall.com
Gainesville
The Oaks Mall
Theoaksmall.com
St. Augustine
St. Augustine Premium Outlets
Premiumoutlets.com
St. Augustine Outlets
Staugoutlets.com
Tallahassee
Governor’s Square
Governorssquare.com

Jacksonville
St. Johns Town Center
Simon.com
Orange Park Mall
Orangeparkmall.com
The Avenues
Simon.com
Panhandle
Cordova Mall
Simon.com
Pier Park
Simon.com
Silver Sands Premium Outlets
Premiumoutlets.com
Cocoa Beach
Ron Jon Surf Shop
Ronjonsurfshop.com
Tampa
International Plaza
Shopinternationalplaza.com
Ellenton Premium Outlets
Premiumoutlets.com
Tampa Premium Outlets
Premiumoutlets.com
St. Petersburg
Tyrone Square Mall
Simon.com
Fort Myers
Edison Mall
Shopedisonmall.com
Ft. Myers Tanger Oulet
Tangeroutlet.com
Estero
Coconut Point
Simon.com
Miromar Outlet
Miromaroutlets.com
Naples
Coastland Center
Coastlandcenter.com
Naples Outlet Center
Premiumoutlets.com
Waterside Shops
Watersideshops.com
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EM VIAGEM AOS ESTADOS UNIDOS
VOCÊ PRECISA SABER AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES:

Digitalize ou clique no
código QR para obter
mais informações

VOCÊ PRECISA DE UM VISTO

AEROPORTOS

NA FLÓRIDA
Miami Int’l. Airport ~ MIA
Fort Lauderdale Int’l. Airport ~ FLL

Todos os cidadãos da América Latina, exceto os chilenos,
precisam de visto para entrar nos Estados Unidos.

Southwest Florida Int’l. Airport ~ RSW

Acesse a página web da Embaixada dos Estados Unidos
no seu país para informar-se sobre os passos necessários e a
documentação correspondente que deve ser apresentada
ao solicitar o visto.
www.USembassy.gov

Tampa Int’l. Airport ~ TPA

EL

DINHEIRO
As notas mais comuns são as de

1, 5, 10, 20, 50 e 100.

As moedas de uso comum são as de um
centavo (penny), cinco centavos (nickel),
dez centavos (dime) e vinte e cinco
centavos (quarter).

A

ELETRICIDADE
Nos Estados Unidos, a eletricidade
padrão é de 110 - 120 voltios,

de 60 ciclos.

Você pode precisar de um
adaptador universal.

É possível consultar
o câmbio aqui:

Orlando Int’l. Airport ~ MCO
Jacksonville Int’l. Airport ~ JAX

VIAJANDO DE

AVIÃO PARA A
FLÓRIDA
Acesse o site
da Autoridade
de Segurança de
Transportes para obter
informações completas
e atualizadas.

www.TSA.gov

LICENÇA

DE CASAMENTO
É possível solicitar uma
licença de casamento em
um tribunal de qualquer
condado da Flórida.

LICENÇA

DE PESCA
É necessário ter uma licença
para pesca em água doce
e salgada no estado.
Para mais informações:
FloridaConservation.org

Para mais informações:

Exchange-Rates.org

StateofFlorida.com
(Marriage License)

MEDIDAS

1 inch = 2.54 cm

1 milla = 1.6 km

PARA DIRIGIR

DE ROUPA, DISTÂNCIA
E TEMPERATURA
Os tamanhos de roupa,
em geral, são separados em:
M (médio), S (pequeno),
XS (muito pequeno),
XXS (o menor),
L (grande),
XL (extra grande)
e ainda maior XXL
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LICENÇA

Para alugar carros, é necessário ter um
passaporte, uma carteira de motorista
válida no país de origem, um cartão de
crédito e ser maior de 21 anos.

38Co

100Fo

32Co

90Fo

27Co

80Fo

21Co

70Fo

Flórida usa a medida em Fahrenheit

VIAJANTES COM

NECESSIDADES
ESPECIAIS
Obtenha informações
para viajantes com
necessidades especiais em:
www.sath.org
ou ligue para
00-1-212-447-7284

www.FLHSMV.gov
VISITFLORIDA.com/portugues
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Marianna
Fernandina Beach

Pensacola
Int'l Airport

Pensacola

Jasper

Destin

White
Springs

Tallahassee

Fort Walton
Pensacola
Santa Rosa
Beach
Perdido Key Beach
Beach
Beach
Panama City
Beach

Amelia Island

Jacksonville
Int'l Airport

Panama City

Jacksonville

Lake City
Green
Cove Springs

Apalachicola
National Forest

Mexico Beach

St. Augustine

Apalachicola
Port St. Joe

St. Augustine Beach
St. George Island

Gainesville
Palm Coast
Flagler Beach

Daytona Beach

Ocala
Ocala
National Forest

New Smyrna
Beach

Crystal River

Golfo do México

Oceano Atlântico
Orlando

Winter Park

Titusville

Cape Canaveral

Orlando
Int'l Airport

Lake
Buena Vista

Cocoa Beach

Kissimmee
Tampa
Int'l Airport

Clearwater Beach

Clearwater

Tampa

Madeira Beach

TEMPO DE VIAGEM DIRIGINDO ENTRE AS CIDADES DA FLÓRIDA
ROTAS

HORAS

Miami ~ Orlando

4:00

Miami ~ Tampa

4:50

Miami ~ Key West

3:30

Miami ~ St. Augustine

5:00

Fort Lauderdale ~ Orlando

3:30

Fort Lauderdale ~ Miami

0:45

Lakeland

Kissimmee
Prairie Preserve
State Park
Winter
Haven

Melbourne

Brandon

St. Petersburg

Sebastian
Vero Beach
Bradenton

Anna Maria Island
Longboat Key
Sarasota

Sebring

Fort Pierce

Sarasota
Int'l Airport

Port St. Lucie

Okeechobee

Siesta Key

Jensen Beach
Stuart

Venice
Punta Gorda

Port
Charlotte

Lake
Okeechobee
Palm Beach

West Palm Beach

Fort Myers

Cape Coral
Captiva Island
Sanibel Island
Fort Myers
Beach

Naples

Lake Worth
Boynton Beach
Delray Beach
Boca Raton
Deerfield Beach
Pompano Beach

Bonita Springs
Big Cypress
National Park

Marco Island

Everglades
City

Fort Lauderdale ~ Key West 4:00
6:50

Orlando ~ Tampa

1:30

Orlando ~ St. Augustine

2:20

Hollywood

Miami Beach

Miami
Int'l Airport

Miami

Orlando ~ Key West

Fort Lauderdale

Ft. Lauderdale
Int'l Airport

Coral Gables
Key Biscayne
Coconut Grove

Everglades
National Park
Homestead

Key Largo
Islamorada

Orlando ~ Pensacola

6:30
Dry Tortugas
National Park

Key West
Int'l Airport

Marquesas
Keys
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Marathon
Big Pine Key

Key West
VISITFLORIDA.com/portugues
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SERVIÇOS PARA VISITANTES.
CONTATOS DE VISIT FLORIDA®

AVIAREPS BRASIL
Rafaela Gross Brown
T: +55 (11) 4063.3084
M: +55 (11) 94249.2119

VISITFLORIDA.COM/PORTUGUES

