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ROCKY MOUNTAINS E 
GREAT PLAINS

Denver a Canon City, Colorado 2 horas e 3 minutos/186 km

Canon City a Vail, Colorado 2 horas e 39 minutos/214 km

Vail a Grand Junction, Colorado 2 horas e 20 minutos/237 km

Grand Junction, Colorado a Rock Springs, Wyoming 4 horas e 43 minutos/409 km

Rock Springs, Wyoming ao Yellowstone National Park, Wyoming/Montana/Idaho 4 horas e 49 minutos/415 km

Yellowstone National Park, Wyoming/Montana/Idaho a Billings, Montana 4 horas e 17 minutos/323 km

Billings, Montana a Medora, Dakota do Norte 4 horas e 9 minutos/452 km

Medora, Dakota do Norte a Rapid City, Dakota do Sul 3 horas e 55 minutos/378 km

Rapid City a Hot Springs, Dakota do Sul 59 minutos/92 km

Hot Springs, Dakota do Sul a Scotts Bluff National Monument, Nebraska 2 horas e 28 minutos/234 km

Scotts Bluff National Monument, Nebraska ao Estes Park, Colorado 3 horas e 7 minutos/294 km

Estes Park a Denver, Colorado 1 hora e 21 minutos/103 km
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DENVER, COLORADO
Dia 1

Denver é a combinação perfeita da beleza ao ar livre com o charme da cidade 
grande. Também foi uma das primeiras cidades americanas a abraçar o mov-
imento das cervejas artesanais. Para celebrar esse fato, pegue uma cerveja e 
faça uma excursão pela Denver Beer Trail, lar de 20 cervejarias artesanais, 
incluindo a Wynkoop Brewing Company (a microcervejaria mais antiga da 
cidade). A Larimer Square de Denver, agora um agitado centro de lojas, 
restaurantes, bares e casas noturnas, foi o primeiro quarteirão da cidade, fun-
dado antes mesmo de Colorado se tornar um território. LoDo é a parte baixa 
do centro e o bairro mais antigo de Denver. Lá você também encontrará o 
estádio de beisebol Colorado Rockies, inúmeras galerias de arte e boutiques 
e dezenas de restaurantes e bares. O circuito de artes visuais de Denver é 

impressionante. Comece pelo Denver Art Museum, um dos maiores museus 
de arte do Oeste, que ostenta um grande acervo de arte nativo-americana. Vá 
também ao Museum of Contemporary Art de Denver para ver obras incríveis 
em diversos veículos diferentes. Outra boa opção é passear pelas diversas ga-
lerias da Mile High City. O Art District, em Santa Fé, com cerca de 60 galerias, 
promove uma caminhada de arte na primeira sexta-feira de cada mês, assim 
como o Golden Triangle Museum District, lar de mais de 50 galerias. Ao pas-
sear em Denver, tome nota do acervo de mais de 300 peças de arte pública da 
cidade, incluindo esculturas, murais e obras com som e luz. 

Hospedagem: Denver, Colorado 

Red Rocks Park Amphitheater, Morrison



DENVER A CAÑON CITY, COLORADO

Dia 3

Pare em Colorado Springs para conhecer o Garden of the Gods 
Park, que apresenta formações dramáticas de arenito com o Pikes 
Peak ao fundo. A vista é de tirar o fôlego. Outra parada obrigatória 
é Seven Falls, uma série de cachoeiras que caem a 55 metros de 
altura dentro de um cânion. Almoce no fabuloso resort de luxo 
Broadmoor antes de prosseguir até o Royal Gorge Bridge & Park, 
muito próximo à Canon City, o destino desta noite. De uma das 
pontes suspensas mais altas do mundo, aproveite para apreciar a 
paisagem espetacular e curta atividades cheias de aventura, como 
a Cloudscraper Zip Line e a Royal Rush Skycoaster.

Hospedagem: Canon City, Colorado 

CAÑON CITY A VAIL, COLORADO

Dia 3

Pegue o Gold Byway saindo de Canon City para ter acesso a vistas impressionantes dos 
cânions e dos parques ao redor. Pare para o almoço na charmosa Breckenridge, famoso des-
tino para esqui. A antiga cidade mineira reúne hoje lojas e restaurantes exclusivos, situados 
em belos edifícios históricos. Continue até chegar em Vail e passe a noite no sofisticado resort 
no sopé da Vail Mountain. É o paraíso para praticantes de esqui e snowboard. Os hóspedes 
podem escolher entre uma variedade de acomodações com spas e restaurantes de nível 
internacional. No verão, a cidade recebe muitos mountain bikers, trilheiros e golfistas. Vail 
promove uma série anual de Hot Summer Nights Concert e oferece ainda uma feira livre 
de produtores bem movimentada e uma exposição de arte aos domingos durante o verão. 
Prepare-se para conferir centenas de boutiques e galerias nesta cidade que é ideal para pe-
destres. Os itens comercializados são infinitos, de acessórios de cowboy e equipamentos de 
esqui a joias, obras de arte e roupas. 

Hospedagem: Vail, Colorado

Little Man Ice Cream, Denver

2 horas e 3 minutos/186 km 2 horas e 39 minutos/214 km



VAIL A GRAND JUNCTION, 
COLORADO

Dia 4

Dirija uma hora sentido oeste até a pitoresca 
Glenwood Springs, conhecida por suas fontes ter-
mais e cavernas. Dizem que fontes termais como 
Glenwood Hot Springs Pool e Iron Mountain Hot 
Springs têm poderes curativos. Os mais aventureiros 
garantem sua dose de adrenalina com um passeio de 
rafting pelos rios Colorado e Roaring Fork. Empresas 
de turismo oferecem opções para rafters experientes, 
bem como para as famílias que desejam uma aventu-
ra mais suave. Encontre atividades ainda mais diver-
tidas no Glenwood Caverns Adventure Park, pois 
o parque oferece tours pelas cavernas, brinquedos 
eletrizantes (incluindo a montanha-russa alpina mais 
longa do Colorado) e vários restaurantes. Dirija rumo 
ao oeste por uma hora até Grand Junction. Passe a 
noite na cidade para curtir momentos inesquecíveis, 
regados a boa comida e bebida. A região de Grand 
Junction é o centro da produção frutífera do Colorado 
desde o fi nal do século XIX. Passeie pelos vinhedos 
locais e fi que para uma degustação de vinhos em 
lugares como a belíssima Grande River Vineyards e 
a Plum Creek Winery, em Palisade. No verão e no 
início do outono, pegue uma cesta e vá até a feira 
de produtores no centro da cidade para adquirir os 
produtos mais frescos do dia e mercadorias já prepa-
radas. Apenas alguns minutos fora da cidade, admire 
as deslumbrantes vistas panorâmicas dos cânions de 
rocha vermelha do Colorado National Monument, 
nos 37 km da Rim Rock Drive. É possível avistar vários 
animais selvagens, como os carneiros-selvagens do 
deserto ou lagartos-de-colar. 

Hospedagem: Grand Junction, Colorado Glenwood Hot Springs Pool

2 horas e 20 minutos/237 km



GRAND JUNCTION, COLORADO A 
ROCK SPRINGS, WYOMING

Dia 5

Viaje rumo ao norte e visite o Dinosaur National Monument. Ali, explore a pe-
dreira e veja ossos e fósseis de dinossauros incrustrados nas rochas. Caminhe 
pelas montanhas e cânions para avistar alces e veados-mulas e conferir as gra-
vuras rupestres em McKee Springs. Continue em direção noroeste e pare na 
Flaming Gorge National Recreation Area, que proporciona vistas espetaculares 
do Crystal Reservoire e das rochas vermelhas. O destino final desta noite é a 
histórica cidade mineira de Rock Springs. Chegue a tempo para conferir a área 
de observação de cavalos selvagens no Bureau of Land Management. Se estiver 
de SUV ou 4x4, aproveite para percorrer o Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop. 

Hospedagem: Rock Springs, Wyoming 

ROCK SPRINGS, WYOMING AO  
YELLOWSTONE NATIONAL PARK,  
WYOMING/MONTANA/IDAHO

Dia 6 e 7
Continue em direção ao norte até o Jackson Hole Valley e pare para almoçar em 
Jackson. A pequena cidade preserva características da época dos pioneiros, notáveis 
nos rodeios e tours de diligência e focados na história local. A Town Square é famosa 
por ter quatro arcos imensos feitos de chifres de alces, obtidos no National Elk 
Refuge, nas proximidades. No inverno, faça um passeio de trenó pelo refúgio para 
ver esses animais de perto. Atravesse o Grand Teton National Park para chegar ao 
Yellowstone National Park, ao longo da John D. Rockefeller Memorial Highway. 
Nenhuma viagem ao oeste seria completa sem uma visita ao Yellowstone National 
Park, o primeiro parque nacional dos EUA. Esse parque enorme (mais de 90% dele fica 
em Wyoming, com pequenos segmentos em Montana e Idaho) fica em cima de um 
ponto vulcânico que gera uma atividade geotérmica impressionante. 

Hospedagem: Área de Yellowstone, Wyoming/Montana/Idaho

Yellowstone National Park

4 horas e 43 minutos/409 km

4 horas e 49 minutos/415 km



Reserve um dia inteiro para explorar as maravilhas do parque. 
Traga os itens necessários para fazer um piquenique enquan-
to aguarda a erupção de água quente do gêiser do Old 
Faithful. Não deixe de visitar o histórico Old Faithful Inn, 
construído em 1904 a partir de matéria-prima local. Acredita-
se que o hotel seja a maior estrutura de toras de madeira do 
mundo. Enquanto estiver explorando o parque, mantenha-se 
no calçadão e nas trilhas marcadas enquanto confere outras 
maravilhas naturais, como fontes termais, gêiseres e pisci-
nas. Yellowstone abriga uma grande fauna diversa, que inclui 
lobos, alces, bisões e ursos. É possível avistar algumas dessas 
espécies durante caminhadas ou passeios de bicicleta pelas 
trilhas do parque demarcadas nas montanhas. 

Hospedagem: Área de Yellowstone,  
Wyoming/Montana/Idaho 

YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING/
MONTANA/IDAHO A BILLINGS, MONTANA

Dia 8

Saia de Yellowstone em direção ao norte e passe por Gardiner para chegar à cidade ferroviária 
de Livingston. Pare ali para o almoço e aproveite para explorar as galerias de arte. Visite o 
museu Livingston Depot Center para conhecer a história das ferrovias. Percorra o Yellowstone 
River Valley em direção ao leste até chegar em Billings, a maior cidade do estado. A cidade 
é cercada por sete cordilheiras e proporciona excelentes oportunidades para explorar a vida 
selvagem de Montana. Visite os diversos museus que ilustram a história e a cultura do Velho 
Oeste. Não perca a chance de visitar a Moss Mansion; o arquiteto também desenhou os hotéis 
Waldorf Astoria e Plaza, na cidade de Nova York. Viva as emoções de um rodeio. 

Hospedagem: Billings, Montana 

Yellowstone National Park

4 horas e 17 minutos/323 km



BILLINGS, MONTANA A  
MEDORA, DAKOTA DO NORTE

Dia 9

Indo ao leste em direção a Medora, faça um desvio para con-
hecer o Little Bighorn Battlefield National Monument, local 
onde aconteceu a famosa batalha de 1876 liderada pelo cor-
onel George Custer. Aproveite para conferir o centro de vis-
itantes e o Custer National Cemetery. Continue seu camin-
ho rumo ao nordeste, passando pela Dakota do Norte, até 
o Theodore Roosevelt National Park. Vá pela Scenic Loop 
Drive para explorar a ala norte de Great Plains e as Badlands, 
onde é possível avistar bisões em seu habitat natural. 

Hospedagem: Medora, Dakota do Norte

MEDORA, DAKOTA DO NORTE A  
RAPID CITY, DAKOTA DO SUL

Dia 10
Dirija na direção leste até o Painted Canyon Visitors Center para conferir vistas espetaculares 
das Badlands antes de tomar o caminho para a Dakota do Sul. Atravesse o Spearfish Canyon e 
depois vá até Deadwood, cidade mineira presente na história de uma das mais famosas Corridas 
do Ouro do Velho Oeste. Faça uma parada no Mount Moriah Cemetery, onde descansam 
Calamity Jane e Wild Bill Hickok. Continue percorrendo o belo cenário das Black Hills até Sturgis, 
onde acontece o famoso Sturgis Motorcycle Rally e que abriga o Sturgis Motorcycle Museum 
& Hall of Fame. O destino final de hoje é Rapid City. Visite a Main Street Square, confira as 
estátuas de bronze em tamanho real de ex-presidentes dos EUA e explore as diversas galerias, 
museus e restaurantes da cidade. 

Hospedagem: Rapid City, Dakota do Sul 

Theodore Roosevelt National Park

4 horas e 9 minutos/452 km 3 horas e 55 minutos/378 km



RAPID CITY A HOT SPRINGS, 
DAKOTA DO SUL

Dia 11

Parta bem cedo para Keystone para viver uma melhor 
experiência e evitar multidões ao assistir o nascer do 
sol sobre o Mount Rushmore National Memorial. 
O monumento esculpido à mão, que se sobressai 
do granito das Black Hills de Dakota do Sul, retra-
ta os rostos dos ex-presidentes dos EUA George 
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt 
e Abraham Lincoln. Enquanto estiver lá, não deixe 
de visitar o Lincoln Borglum Visitor Center para 
saber mais sobre a criação do monumento. Em se-
guida vá até outra maravilha da Dakota do Sul: o 
Crazy Horse Memorial, monumento esculpido na 
rocha em homenagem ao famoso líder Lakota. A 
obra ainda está em construção. Dirija por mais 15 
minutos até o Custer State Park, famoso pelas ma-
nadas de búfalos e pelas estradas cênicas. Explore 
a história, a natureza e a beleza do maior parque do 
estado. O próximo destino é Hot Springs. Depois de 
um dia todo dirigindo e explorando, pare para con-
hecer Evans Plunge Mineral Springs, a mais antiga 
atração da cidade. Não deixe de ver o Mammoth 
Site, antiga cratera onde foram descobertos fósseis 
de mais de 61 mamutes.

Hospedagem: Hot Springs, Dakota do Sul

Mount Rushmore National Memorial

59 minutos/92 km



HOT SPRINGS, DAKOTA DO SUL 
A SCOTTS BLUFF NATIONAL 
MONUMENT, NEBRASKA

Dia 12

Vá em direção ao sul até o Nebraska. Sua primeira parada deve 
ser Chadron, para conhecer o Museum of the Fur Trade do 
James Bordeaux Trading Post. Continue até Fort Robinson 
State Park, local onde morreu Cavalo Louco em 1877 e acon-
teceu a revolta Cheyenne em 1879. O cenário espetacular e as 
manadas de bois de chifres longos e búfalos merecem uma ex-
ploração mais cuidadosa. No Scotts Bluff National Monument, 
caminhe por trechos da original Oregon Trail. Dirija até o pico do 
morro para obter vistas incríveis do vale e do rio North Platte. 

Hospedagem: Scotts Bluff, Nebraska 

SCOTTS BLUFF NATIONAL 
MONUMENT, NEBRASKA AO  
ESTES PARK, COLORADO

Dia 13
Deixe Scotts Bluff em direção ao sudoeste até Cheyenne, a capital 
do Wyoming. A cidade representa muito bem o espírito do Velho 
Oeste. Visite a Cheyenne Depot, estação ferroviária do século XIX 
que hoje abriga um centro de visitantes e um museu interativo. 
Continue com um passeio a pé pelo centro da cidade, sem esquecer 
de parar em uma das muitas lojas de vestuário típico para experi-
mentar botas e chapéus de caubói. Almoce por ali antes de ir para o 
Estes Park, entrada para o Rocky Mountain National Park. 

Hospedagem: Estes Park, Colorado

Scotts Bluff National Monument

2 horas e 28 minutos/234 km

3 horas e 7 minutos/294 km



ESTES PARK A DENVER, COLORADO

Dia 14

Adentre e explore a natureza selvagem do Rocky Mountain 
National Park. Se estiver ali no verão, percorra a Trail Ridge Road. 
Comece pelo Beaver Meadows Visitor Center e siga a trilha até 
o Alpine Visitor Center; confira vistas espetaculares da Sundance 
Mountain e Tombstone Ridge no caminho. Continue até o Grand 

Lake. Almoce no calçadão histórico com vista para o lago. A jor-
nada continua ao longo das margens do lago Granby. Viaje até o 
Winter Park Resort e faça trilhas pelos prados floridos. À noite, 
retorne a Denver para conferir o que perdeu no início da jornada. 

Hospedagem: Denver, Colorado 

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

Rocky Mountain National Park

1 hora e 21 minutos/103 km


