
Philadelphia
#makeitPHL

MAKE IT DELICIOUS 
A Filadélfia tem cozinhas de
alto nível, geridas por chefs que
são celebridades vencedoras
de prêmios

MAKE AN IMPRESSION 
Com o Museu de Arte da
Filadélfia, a Barnes
Foundation e o Museu Rodin
(para mencionar apenas
alguns), a Filadélfia é um
centro de cultura

MAKE HISTORY
Conhecida como o berço 
da nação, a Filadélfia tem o
corredor histórico-cultural
mais importante dos EUA

MAKING STRIDES 
Conhecida como “a Cidade
do Amor Fraternal”, a Filadélfia
é um excelente destino para
os viajantes GLBT 

MAKE IT FESTIVE
A Filadélfia é o palco de
eventos mundiais de
música, gastronomia, arte
e muito mais

MAKE SOME NOISE
Conhecida como uma das
cidades americanas mais
fanáticas por esportes, a
Filadélfia é um excelente
destino para assistir ao seu
jogo favorito

MAKE IT ENTERTAINING 
De boliches a teatros de
comédia, econtre o que está
procurando para animar a
sua noite

PHOTO CREDITS:  Philadelphia Premium Outlet, Graydon Wood, Garces Group, Carol Feeley, Paul Loftland, Fogo de Chao, Jim McWilliam, bklphoto.com, Miles Kennedy & Anthony Sinagoga.

MAKE IT ACCESSIBLE 
É fácil chegar à Filadélfia 
e se locomover na cidade –
ela foi considerada uma das
10 cidades em que mais se
pode caminhar nos EUA,
pela website walkscore.com

MAKE A DEAL 
Compras de roupas e sapatos
livres de impostos, incluindo
em outlets

MAKE FRIENDS 
Ela também está entre uma
das melhores para se beber
cerveja e é uma das capitais
da vida noturna nos EUA 

discoverPHL brcom

PHL One Sheet April 2015 - Portugese_Layout 1  4/2/15  3:34 PM  Page 1



Philadelphia
L I F E L I B E R T Y A N D Y O U

City of

TM

M A Y O R  M I C H A E L  A .  N U T T E R

discoverPHL br com

GETTING HERE & AROUND
LOCOMOÇÃO PELA CIDADE 
A Filadélfia está no centro de tudo

O aeroporto internacional de Filadélfia tem voos
diários diretos de/para mais de 130 cidades em todo
o mundo.
A Filadélfia fica a 134 km  do Aeroporto de Newark e 
a 170 km do Aeroporto JFK, ambos a menos de duas
horas de carro.
Ele é acessível por taxi (US$ 28,50 a corrida fixa 
mais gorjeta) ou pelo trem da linha ferroviária regional
(US$ 8,00)
Localizada a 1 hora e 30 minutos de Nova York e 
a 2 hora de Washington, D.C. pela Amtrak
A estação da 30th Street da Amtrak funciona como
um hub para viagens pelo corredor nordeste
Transporte público regional via trem ou ônibus
fornecido pela SEPTA, oferecendo acesso rápido e fácil
da/para a cidade

CITY VIBE 
A VIBRAÇÃO DA CIDADE
Compras, restaurantes, passeios – 
a Filadélfia é:

A capital das artes em murais, com mais de 3.600
obras de arte ao ar livre
Tipicamente americano com um toque europeu, o
centro da cidade pode ser percorrido a pé a partir
de seus rios em direção a qualquer lugar
Uma das capitals da culinária, com Iron Chefs, Top
Chefs e ganhadores do prêmio James Beard
Uma das capitals do cinema, com mais de 85
filmes gravados na cidade
O sonho de quem vai às compras, sem impostos
sobre roupas e calçados, os principais designers e
marcas, boutiques e antiquários
A capital da cultura, com o corredor cultural mais
importante do país, que vai do Museu de Arte da
Filadélfia, incluindo a Academia de Belas Artes da
Pensilvânia, a Fundação Barnes e o Museu Rodin
As artes performaticas na Filadélfia incluem: o
Pennsylvania Ballet, a Orquestra da Filadélfia, a
Companhia de Ópera da Filadélfia, a PHILADANCO e
o Ballet X
Uma das capitals dos esportes, com equipes
profissionais, dentre elas: Phillies (beisebol), Eagles       
(futebol americano), The Union (futebol), 76ers 
(basquete) e Flyers (hóquei)

THE HOTEL BOOM 
A EXPLOSÃO DE HOTÉIS
Há quase 40 hotéis no centro da cidade,
oferecendo mais de 11t.000 quartos

Recém-inaugurados: Courtyard Philadelphia South, 
na área do porto, o Navy Yard
Recém-reformados: o Radisson Blu Warwick Hotel
Philadelphia, o Wyndham Historic District, o Sonesta
Hotel, o Rittenhouse Hotel, o Loews Philadelphia
Hotel, o Holiday Inn Express Midtown, o Rodeway Inn
e o Sheraton Philadelphia University City Hotel
Em breve: o SLS International Hotel na Filadélfia
(previsto para 2016), W/Element Hotel (previsto para
janeiro de 2017), o Four Season Hotel, que ocupará
os andares mais altos da nova Torre Comcast, de 59
andares (prevista para 2017) e o Kimpton, que abrirá
a terceira propriedade na cidade (início de 2017)
Há uma gama de hotéis que vão de 5 estrelas 
até hotéis boutique que se adequam a todos 
os orçamentos

GLOBAL PHL 
FILADÉLFIA GLOBAL
A Filadélfia é internacional

A Filadélfia é internacional discoverPHL.br.com –
website onde voce encontra informações sobre os
lugares mais visitados na Filadélfia,com calendário
de eventos,ofertas, mapas personalizados,itinerários
e buscas geradas pelos usuários 
Informações disponíveis em português, espanhol,
francês, alemão, russo, holandês, coreano e chinês
Visitas guiadas particulares na Filadélfia disponíveis
em português

JOIN THE CONVERSATION
ENTRE NA CONVERSA

/ discoverPHL          

@discoverPHL

@discover_PHL        

/ philadelphiaCVB

Fotos da Filadélfia: www.discoverPHL.com/photos
Imagens disponíveis em alta e baixa resolução
Compartilhe suas experiências conosco nas mídias
sociais, usando as hashtags #discoverPHL &
#makeitPHL
PHL is Here for the Making. Confira a nossa nova
campanha internacional no site makeitPHL.com

Brian Said
Executive Director of Tourism
+1 215-636-4453
brian@discoverPHL.com

FAST FACTS 
FATOS RELEVANTES 

5a maior cidade dos EUA, 2a maior da costa leste
Conhecida como o berço dos Estados Unidos e
dona do corredor histórico-cultural mais importante
dos EUA – o Independence National Historical Park
Lugar de muitos “primeiros” nos EUA: hospital,
capital, universidade, zoológico, bairro dos
diamante e muito mais
O Fairmount Park é o maior parque municipal do
país (maior até que o Central Park de Nova York)
A Filadélfia tem mais de 200 restaurantes BYOB
(traga sua propria bebida), 250 cafés ao ar livre e
mais de 2.500 restaurantes
A região da Filadélfia tem mais de 12 cervejarias
O shopping The King of Prussia é o maior complexo
de lojas do país
O festival de 4 de julho Wawa Welcome America!
tem o maior show gratuito ao ar livre do país
Cidade dos festivais anuais de música, criados por
ícones musicais como The Roots Picnic (produzido
pelo The Roots) e o Budweiser Made in America
Fest (produzido por Jay Z)
A Filadélfia tem o maior mercado coberto de flores
do mundo
E mais arte pública do que qualquer outra 
cidade dos EUA
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Svetlana Yazovskikh
Senior International Tourism Sales Manager 
– Europe, South America
+1 215-636-3402
svetlana@discoverPHL.com

Ann Tok
Tourism Communications Manger
+1 215-636-3416
ann@discoverPHL.com 

CONTACT US

04/15
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