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SAL ÃO DE DESEMBARQUE INTERNACIONAL

SAUDAÇÕES DA FILADÉLFIA
Primeiro: algumas coisas que você precisa saber sobre nosso aeroporto.
Somos convenientes. Quando você chegar aqui, estará na Filadélfia. Estamos a apenas sete milhas (11 km) do
Centro de Filadélfia de trem, somente 20 minutos. E é uma viagem rápida para quase qualquer lugar: um museu
de renome mundial, uma sede corporativa, um pub de cerveja artesanal e, sim, as montanhas e o oceano.
Somos dinâmicos. Recebemos 11 milhões de passageiros por ano em mais de 130 voos diretos de 130 cidades
de todo o mundo. Temos muitas opções de diversão e contamos com uma coleção premiada das melhores
exposições de arte e artistas da Filadélfia.
Somos locais. Você pode escolher entre cinco cheesesteaks (sanduíches de carne com queijo derretido)
diferentes ou, melhor ainda, experimentar todos eles. Com locais favoritos, como La Colombe Coffee
Roasters, Bud & Marilyn’s, Chickie & Pete’s e Aldo Lamberti Trattoria, você poderá desfrutar do melhor
que a Filadélfia tem a oferecer enquanto espera seu voo.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE PHL.ORG

Mal podemos esperar para lhe dar as
boas-vindas à Filadélfia!
Lugar de atrações históricas icônicas, um cenário gastronômico premiado,
instituições culturais e artísticas de renome mundial e bairros diferenciados,
a cidade tem uma energia genuína e um espírito que o espera. Como uma
das melhores cidades dos Estados Unidos para se caminhar, com um dos
maiores sistemas de parques urbanos do país, a Filadélfia tem infinitas
trilhas, passeios cênicos pela margem dos rios, parques e oportunidades
para atividades ao ar livre.
A Filadélfia oferece algo para todos. É divertida, animada, peculiar,
histórica, contemplativa e inspiradora, tudo de uma só vez. Nossa rica
história e energia moderna fazem da Filadélfia o local perfeito para
viajantes de toda parte do mundo.
Comece hoje mesmo a planejar sua próxima aventura!

discoverPHL.com

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
SOBRE A FILADÉLFIA
COMO CHEGAR
É fácil chegar à Filadélfia de avião, trem, ônibus ou carro, então não importa de
onde você esteja viajando: não terá dificuldade em nos encontrar.
• Muitos turistas voam diretamente para o Philadelphia International Airport
(Aeroporto Internacional da Filadélfia - PHL), convenientemente localizado a sete
milhas (11 km) de distância. phl.org
• O SEPTA (sistema de transporte público de Filadélfia) o leva do aeroporto
até Center City em 20 minutos de trem, e o Airport Line (ramal Aeroporto) do
SEPTA sai em intervalos de 30 minutos, com uma tarifa somente de ida de
aproximadamente US$ 8. septa.org
• Prefere ir de táxi? É uma viagem de apenas 20 minutos até Center City,
que custa aproximadamente US$ 28,50, mais a gorjeta. 215getacab.com
• Você também pode tomar um trem da Amtrak, alugar um carro ou utilizar
o shuttle do Newark Liberty International Airport (Aeroporto Internacional
Newark Liberty - EWR) ou do John F. Kennedy International Airport
(Aeroporto Internacional John F. Kennedy - JFK), ambos a duas horas ou
menos de carro. amtrak.com
Para obter mais informações sobre outras opções de transporte terrestre,
acesse discoverphl.com

FA M I LI A RI Z A N DO -SE
Não apenas estamos perfeitamente situados na costa leste, como também
somos uma das melhores cidades para se caminhar no mundo. Há hotéis e
restaurantes de qualquer faixa de preço em Center City, além de um sistema
de transporte público excelente, abundância de táxis e mais de mil bicicletas
de aluguel para levá-lo para onde você desejar.
Graças ao design inteligente e simples de William Penn de disposição de ruas em
grade, é fácil navegar pelo centro de nossa cidade. Os rios Schuylkill e Delaware
fazem divisa com os 25 quarteirões do Center City a leste e a oeste. Tenha em
mente que as ruas dispostas de leste a oeste (no sul da Market Street) recebem
nomes de árvores, enquanto as ruas na direção norte-sul são numeradas.

C E N T R O S D E V I S I TA N T E S
Obtenha informações sobre a cidade e a região,
além de recomendações, mapas e mais, de qualquer
um dos postos do Independence Visitor Center
(Centro de Visitantes Independência). Concierges
oferecem ajuda personalizada para o planejamento
da viagem em 12 idiomas. phlvisitorcenter.com
INDEPENDENCE VISITOR CENTER (CENTRO
DE VISITANTES INDEPENDÊNCIA)
Esquina da 6th Street com a Market Street
CITY HALL VISITOR CENTER (CENTRO DE
VISITANTES DA PREFEITURA)
Broad e Market Streets, Room 121, City Hall
LOVE PARK VISITOR CENTER (CENTRO DE
VISITANTES DO PARQUE DO AMOR)
Esquina da 16th Street com a John F. Kennedy
Boulevard

Acesse discoverphl.com/international
para encontrar coisas para fazer, onde se
hospedar e muitas informações essenciais para
o planejamento de sua viagem.

Northeast Corridor, EUA

A FILADÉLFIA
É PARA TODOS.

TEMOS HISTÓRIA.

Cidade de locais e artefatos icônicos que
contam a história da fundação da América
de uma forma que nenhum outro lugar
pode igualar.

TEMOS ARTE.

Com mais arte ao ar livre do que qualquer
outra cidade americana (incluindo murais
e esculturas), o espírito da Filadélfia
pode ser encontrado em todos os cantos
da cidade.

TEMOS COMPRAS.

Você vai voltar para casa com mais coisas
do que quando chegou. Nossos bairros
comerciais em franca expansão nos
tornam um paraíso isento de impostos
para roupas e sapatos.

TEMOS ESPAÇOS PARA RESPIRAR.

Com um dos maiores sistemas de parques
urbanos do mundo, a Filadélfia tem trilhas
e oportunidades de atividades ao ar livre
que parecem não ter fim.
Planeje sua viagem dos sonhos hoje:
compilamos uma lista abrangente de
atividades para cada interesse. Escolha
suas favoritas para esta viagem e guarde
o restante para futuras viagens.

NÃO IMPORTA
QUEM VOCÊ SEJA:
HÁ UMA FILADÉLFIA
PARA VOCÊ.

A V IAGEM PEL A FIL ADÉLFIA

COMO MANDA
O FIGURINO

DIA 1
INDEPENDENCE VISITOR CENTER
(CENTRO DE VISITANTES INDEPENDÊNCIA)
Um ponto de partida essencial para qualquer visita à Filadélfia.
Obtenha ingressos para atrações locais e mapeie sua viagem com
ajuda de um planejamento de viagem em 12 idiomas e um mural
digital interativo de boas-vindas.

Para quem vem à Filadélfia para ver… a Filadélfia.

phlvisitorcenter.com

Sempre gostamos muito de dar às pessoas o que elas

INDEPENDENCE HALL (SALÃO DA INDEPENDÊNCIA)
Faça um passeio por deste Patrimônio Mundial da UNESCO
(com entrada franca), onde Ben Franklin, Thomas Jefferson e os
fundadores da América assinaram a Declaração de Independência.

querem. História, cultura, comida — está tudo aqui.
CIT Y HALL

LIBERT Y BELL

nps.gov/inde
LIBERTY BELL (SINO DA LIBERDADE) 
O símbolo da Independência Americana é de acesso gratuito
(também é gratuito tirar uma selfie com ele), assim como as
exposições que o acompanham na área interna do Liberty Bell
Center (Centro Liberty Bell).

nps.gov/inde
NATIONAL CONSTITUTION CENTER
(CENTRO NACIONAL DA COSNTITUIÇÃO)
O único museu da nação dedicado à Constituição dos EUA
examina o documento por meio de exposições e programações
especiais, apenas duas quadras ao norte de onde ela foi assinada.

constitutioncenter.org
READING TERMINAL MARKET
(MERCADO DO TERMINAL READING)
Faça compras e coma em mais de 80 estabelecimentos, incluindo
vários favoritos dos Pennsylvania Dutch (alemães da Pensilvânia)
em um dos maiores e mais antigos mercados públicos cobertos
dos Estados Unidos.

PAT’S AND
GENO’S

readingterminalmarket.org
MACY’S 
Compre roupas e calçados isentos de impostos em uma
verdadeira loja de departamentos americana, que também abriga
o maior instrumento tocável do mundo e um show de luzes de
Natal imperdível.

macys.com/philadelphia-pa
CITY HALL E DILWORTH PARK
(PREFEITURA E PARQUE DILWORTH) 
Tire uma foto do tesouro arquitetônico que é o City Hall a partir
da calçada da da Broad Street (Rua Broad), depois siga para o
Dilworth Park (Parque Dilworth) para atividades da temporada,
comida e muito espaço para relaxar.

RE ADING TERMINAL MARKET

centercityphila.org/parks/dilworth-park
LOVE PARK (PARQUE DO AMOR) 
Outra oportunidade para tirar fotos está apenas a alguns passos de
distância. Faça uma pose em frente à escultura icônica de Robert
Indiana no portão de entrada do Benjamin Franklin Parkway (Via
Benjamin Franklin) e o Museum Mile (Museu Mile) da Filadélfia.

discoverphl.com/blog/philadelphias-photo-worthy-public-art

NATIONAL CONSTITUTION
CENTER

JANTAR
Comemore seu primeiro dia na Filadélfia na mais antiga taberna em
operação contínua da cidade, a McGillin’s. Esse pub tem servido
canecas de cerveja desde 1860 e apresenta cartazes vintage do
passado da Filadélfia pendurados por todo o espaço.
LOVE PARK

mcgillins.com

DIA 2

DIA 3

PASSEIOS DE ÔNIBUS HOP-ON HOP-OFF 
Vislumbre as paisagens históricas da cidade em um assento
confortável neste ônibus de dois andares, com passeios guiados
disponíveis em diversos idiomas. Suba e desça em qualquer ponto
turístico da rota utilizando um único tíquete, respeitando a data de
compra e os horários de funcionamento.

TRILHA PELO RIO SCHUYLKILL
Comece com uma caminhada, cooper, corrida ou passeio de
bicicleta matinal ao longo desta trilha de mais de 20 milhas
(32 km), que serpenteia pelo centro da cidade e pelo Fairmont Park
(Parque Fairmont).

discoverphl.com/plan-your-trip/tours

schuylkillrivertrail.com

THE ITALIAN MARKET (MERCADO ITALIANO)
Refaça a corrida famosa de Rocky por este mercado centenário
ao ar livre repleto de culinária de muitas culturas diferentes,
apesar do nome.

MUSEU DE ARTE DA FILADÉLFIA
(PHILADELPHIA MUSEUM OF ART) 
Escale os 72 “Degraus do Rocky” e depois entre em um dos maiores
museus de arte do país, com novos espaços para explorar e uma
coleção que abrange 2.000 anos de história.

italianmarketphilly.org

philamuseum.org

PAT’S & GENO’S
Dois dos cheesesteaks mais famosos da Filadélfia são feitos em dois
estabelecimentos, um em frente ao outro, facilmente identificados
com suas luzes de neon e o aroma inconfundível de queijo.

BOATHOUSE ROW (FILEIRA DE GARAGENS NÁUTICAS) 
De dia ou à noite, o Boathouse Row é uma das vistas mais icônicas
da Filadélfia. Encontre o melhor ponto cênico na margem oeste do
rio Schuylkill, ao longo da MLK Jr. Drive.

patskingofsteaks.com
genosteaks.com

discoverphl.com/things-to-do/outdoors

MUSEUM OF THE AMERICAN REVOLUTION (MUSEU DA
REVOLUÇÃO AMERICANA)
Reviva a história da Revolução Americana e os primórdios dos
Estados Unidos com exposições interativas – não se esqueça de
dar uma olhada na própria tenda de George Washington.

amrevmuseum.org
PRESIDENT’S HOUSE (CASA DO PRESIDENTE)
Explore as bases da primeira mansão executiva de nossa nação,
que já foi a casa dos presidentes George Washington e John
Adams, e que conta a história da escravidão e da liberdade nos
primórdios da América.

nps.gov/inde
ELFRETH’S ALLEY (BECO ELFRETH’S) 
Passeie pela mais antiga rua residencial continuamente habitada
de nossa nação e admire as casas do século 18 que preenchem
este aconchegante quarteirão da Old City (parte antiga da
Cidade). Para uma visão mais detalhada de como a classe
trabalhadora vivia nos primeiros anos da Filadélfia, visite o museu
da rua nas casas 124 e 126.

elfrethsalley.org
COMPRAS NA OLD CITY
Preencha aquele espaço extra em sua mala com lembranças,
presentes, roupas e calçados isentos de impostos, comprando-os em
uma das muitas lojas e galerias de arte independentes da Old City.

oldcitydistrict.org

FAIRMOUNT PARK (PARQUE FAIRMOUNT)
Siga para uma das muitas trilhas no extenso Fairmount Park para
uma caminhada ou faça um passeio por uma das mansões históricas
espalhadas pelo parque.

myphillypark.org
EASTERN STATE PENITENTIARY
(PENITENCIÁRIA ESTADUAL DA COSTA LESTE) 
Navegue pelos blocos de celas desmoronados daquela que já foi
a prisão mais cara já construída e conheça mais sobre seus antigos
inquilinos, incluindo o notório gângster Al Capone.

easternstate.org
ALMOÇO EM FAIRMOUNT
Quando você estiver a caminho do bairro de Fairmount, pare para
um almoço extraordinário em meio a uma variedade de sabores
internacionais, de bistrôs a lanchonetes e cafeterias.

discoverphl.com/food-drink
RODIN MUSEUM (MUSEU RODIN) 
Deleite-se com uma das maiores coleções de obras do escultor
Auguste Rodin fora de Paris, incluindo uma réplica de “O Pensador”,
de seis pés (1,83 m) de altura.

rodinmuseum.org
JANTAR NO MOSHULU
Termine a noite ao longo do rio Delaware com um jantar e bebidas a
bordo do maior e mais antigo veleiro de quatro mastros do mundo
ainda navegável.

moshulu.com

FRANKLIN FOUNTAIN
Delicie-se com uma bola de sorvete de uma sorveteria da virada
do século, a poucos passos da mais antiga loja de doces em
funcionamento contínuo do país.

franklinfountain.com

oportunidade de foto | discoverPHL.com

V I A G E M A F I L A D É L F I A PA R A

FAMÍLIAS
Se estiver viajando com crianças, a Filadélfia tem
diversão de sobra. Pegue os tênis. Traga o carrinho de
bebê. Deixe a cara amarrada em casa.

DIA 1
PLEASE TOUCH MUSEUM (MUSEU “PODE TOCAR”)
Comece em West Filadélfia com uma atração favorita
entre moradores da cidade. Mantenha as crianças entretidas
(e sinta-se como uma criança novamente) nesta atração para todas
as idades, onde interagir e aprender com as exposições divertidas
é o nome do jogo.

pleasetouchmuseum.org
PHILADELPHIA ZOO (ZOOLÓGICO DA FILADÉLFIA) 
Nosso zoológico é o mais antigo do país e um dos melhores do
mundo. A experiência inovadora do Zoo360 permite que tigres,
gorilas e outros animais subam acima das pessoas à medida que
elas circulam entre as exposições.

philadelphiazoo.org
PAUSA PARA O ALMOÇO
Seja você herbívoro ou carnívoro, reabasteça-se em um dos
restaurantes temáticos localizados por todo o zoológico, como
o mercado de alimentação ao ar livre Urban Green.

philadelphiazoo.org/dining-and-refreshments

ADVENTURE AQUARIUM

AC ADEMY OF
NATUR AL SCIENCES

THE FRANKLIN INSTITUTE (INSTITUTO FRANKLIN)
Inspirado pelo estadista, humorista e inventor Benjamin Franklin – e
onde se encontra seu memorial nacional – este museu é conhecido
por sua exploração prática de conceitos-chave da ciência para
todas as idades, incluindo um gigantesco coração que podemos
atravessar, planetário, exposição imersiva do cérebro e muito mais.

fi.edu
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
(ACADEMIA DE CIÊNCIAS NATURAIS)
Continue na Benjamin Franklin Parkway (via pública Benjamin
Franklin) e explore dioramas (tipo de maquetes) em tamanho real,
fósseis e outras exposições que examinam a biodiversidade e a
ciência ambiental.

BETSY ROSS HOUSE

ansp.org
UNITED STATES MINT (CASA DA MOEDA)
Dê uma olhada nos bastidores do maior produtor de moedas de
nosso país (e do mundo) nesta instalação com visitas gratuitas e,
depois, leve moedas de edição limitada e outras lembranças na
loja de presentes.

usmint.gov
PHIL ADELPHIA ZOO

FR ANKLIN INSTITUTE

MURAL ARTS PHILADELPHIA
(ARTES NOS MUROS DE FILADÉLFIA) 
Participe de uma excursão pelo maior programa de arte pública
da nação para conhecer mais sobre o mecanismo por trás de um
movimento que engloba toda a cidade e que resultou em mais de
4.000 murais fulgurantes pela cidade.

muralarts.org/tours
JANTAR
O bom gosto não se limita a nossas exposições. O Distrito de
Museus do Parkway ostenta uma série de pubs, taquerias, pizzarias
e churrascarias onde as crianças são sempre bem-vindas – e sem
necessidade de fazer reservas.

discoverphl.com/food-drink

DIA 2

DIA 3

INDEPENDENCE SEAPORT MUSEUM
(MUSEU DO PORTO DA INDEPENDÊNCIA)
Aventure-se pela história marítima da América com exposições
práticas neste museu na orla do rio e, depois, explore um dos dois
navios históricos atracados nas proximidades.

MORRIS ARBORETUM (ARBORETO MORRIS) 
Uma curta corrida de carro ou trem leva você a um arboreto de
92 acres que está repleto de vegetação durante todo o ano e que
conta com muitas atividades que as crianças adoram, incluindo
uma caminhada de 50 pés (15 m) de altura pela copa das árvores.

phillyseaport.org

morrisarboretum.org

DELAWARE RIVER WATERFRONT
(MARGEM DO RIO DELAWARE)
Passeie ao longo do rio para descobrir os parques ribeirinhos
da Filadélfia, incluindo o rinque na orla do rio que entra em
funcionamento na primavera e no inverno com patinação sazonal
e muito mais.

HORA DO LANCHE
Passeie pelas ruas frondosas de Chestnut Hill e do bairro vizinho,
Mt. Airy, para aproveitar restaurantes e cafés para toda a família (e
visite algumas lojas de brinquedos e butiques ao longo do caminho).

delawareriverwaterfront.com
ADVENTURE AQUARIUM (AQUÁRIO DA AVENTURA)
Suba a bordo da RiverLink Ferry (balsa RiverLink) para atravessar o rio
Delaware até o aquário, que abriga mais de 8.000 animais marinhos,
incluindo a maior coleção de tubarões do nordeste americano.

adventureaquarium.com
BATTLESHIP NEW JERSEY
(NAVIO DE GUERRA NEW JERSEY) 
A poucos metros do aquário, explore os conveses, salões
e corredores do navio de guerra mais decorado da Marinha
dos EUA. Sinalize sua visita com um estrondo, disparando a arma
de saudação do navio.

battleshipnewjersey.org
PAUSA PARA O ALMOÇO
Na volta, atravesse para o outro lado do rio e escolha uma mesa
na histórica Society Hill. Restaurantes, cafés e sorveterias adornam
as ruas de paralelepípedos.

oldcitydistrict.org
BETSY ROSS HOUSE (CASA DE BETSY ROSS)
Há muito que se aprender sobre nossa bandeira — e a mulher que,
supostamente, a costurou. Saiba mais sobre este grande símbolo
americano ao visitar a antiga casa do tapeceiro.

historicphiladelphia.org/betsy-ross-house
NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN JEWISH HISTORY
(MUSEU NACIONAL DA HISTÓRIA JUDAICO-AMERICANA)
Explore as contribuições judaico-americanas neste museu ao lado
do Independence Hall (Salão da Independência), cuja Galeria Only
in America® homenageia Leonard Bernstein, Ruth Bader Ginsburg,
Steven Spielberg e outros extraordinários judeus americanos que
deixaram sua marca no mundo.

nmajh.org
COMER
Pratos pequenos? Jantares finos? Que tal um jantar em um cruzeiro?
A Filadélfia tem locais familiares para qualquer desejo seu.

discoverphl.com/food-drink

chestnuthillpa.com
AFRICAN AMERICAN MUSEUM (MUSEU AFRO-AMERICANO)
De volta ao centro da Filadélfia, estude as exposições da primeira
instituição de nossa nação dedicada à vida e às obras de afroamericanos. aampmuseum.org
FRANKLIN SQUARE (PRAÇA FRANKLIN)
A brincadeira acaba de começar. A Praça Franklin é um clássico
da Filadélfia, repleta de playgrounds, campo de minigolfe, um
carrossel e um chafariz com quase dois séculos de existência que
dá um show memorável.

historicphiladelphia.org/franklin-square
FAITH & LIBERTY DISCOVERY CENTER
(CENTRO DE DESCOBERTA DA FÉ & LIBERDADE)
Este museu de alta tecnologia utiliza experiências interativas
para conduzir os visitantes de todas as idades em uma jornada
personalizada para descobrir como a fé influenciou a fundação
da nação e os valores centrais americanos.

faithandliberty.org
TORÇA, TORÇA, TORÇA
PELO TIME DA CASA
Passe parte do dia em um evento esportivo ao vivo em
South Filadélfia, onde é possível torcer pelos Phillies, Flyers, Sixers
ou Eagles e conhecer alguns dos mascotes mais amáveis
da cidade. Se o futebol é mais seu estilo, a casa do Filadélfia Union
fica a uma curta distância de carro.
phillies.com

philadelphiaflyers.com
sixers.com
philadelphiaeagles.com
philadelphiaunion.com
JANTAR
Encontre algo para todos – inclusive crianças – no Craft Hall. Este
bar imponente perto da orla do rio Delaware tem um cardápio com
foco em churrasco e apresenta um playground interno de temática
pirata para os visitantes mais jovens, com cerveja artesanal
fabricada no local para os adultos.

crafthallphilly.com
NORTH BOWL
Jogue algumas partidas de boliche nesta pista badalada, de
inspiração retrô, em Northern Liberties. Um cardápio de tater tots
(bolinhos de batata especiais), está pronto caso a competição lhe
abra o apetite.

northbowlphilly.com
oportunidade de foto | discoverPHL.com
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V I AGEM

INESPERADA

DIA 1

A Filadélfia se deleita na tradição americana, embora

CAFÉ DA MANHÃ NA BOURSE
Comece na Old City e pegue um café na Bourse. No passado,
a primeira bolsa de mercadorias da nação, este edifício histórico
conta atualmente com uma moderna praça de alimentação com
mais de 20 restaurantes.

sejamos tudo, menos tradicionais. Você precisará sair das

theboursephilly.com

PEL A

FI L A DÉL FI A

vias de paralelepípedo para ver o que nos faz tão peculiares.

MÜT TER MUSEUM

CHRIST CHURCH (IGREJA DE CRISTO)
Sente-se nos bancos da igreja onde os fundadores da nação
cultuaram e, depois, preste homenagem a Ben Franklin no local
onde foi enterrado, próximo da igreja.

christchurchphila.org
NATIONAL LIBERTY MUSEUM
(MUSEU DA LIBERDADE NACIONAL)
A alguns passos do Independence Hall (Salão da Independência), este
museu examina os princípios da liberdade coletiva e individual por
meio de uma detalhada arte em vidro e uma réplica sem rachaduras
do Liberty Bell (Sino da Liberdade) (sim, você pode tocá-lo).

libertymuseum.org
CHERRY STREET PIER (CAIS DA RUA CHERRY) 
Este antigo cais municipal às margens do rio Delaware é atualmente
um espaço de uso misto com estúdios de artistas, exposições
rotativas, eventos inesperados e uma área para refeições ao ar livre
à beira do rio.

EDGAR ALL AN POE HOUSE

cherrystreetpier.com
PHILADELPHIA’S MAGIC GARDENS
(JARDINS MÁGICOS DA FILADÉLFIA) 
Ilumine-se com as reflexões do mosaico vivo da Filadélfia.
Parte coberta, parte ao ar livre e totalmente fora do comum,
esse labirinto hipnotizante é a maior obra até hoje do artista de
mosaicos Isaiah Zagar.

phillymagicgardens.org

PENN MUSEUM
EDGAR ALL AN POE HOUSE
E AST PASSYUNK AVENUE

VICTOR CAFE
Desfrute dos tradicionais pratos italianos de molho vermelho e
uma extensa carta de vinhos neste aconchegante café de South
Filadélfia que foi mostrado em diversos filmes das franquias
“Rocky” e “Creed”. Aqui, os garçons também atuam como cantores
de ópera profissionais com apresentações a cada 20 minutos.

victorcafe.com
BENJAMIN FRANKLIN BRIDGE
(PONTE BENJAMIN FRANKLIN) 
Vá atrás do pôr do sol ao longo da passagem de pedestres da
Benjamin Franklin Bridge (Ponte Benjamin Franklin). Entre nas ruas
5th e Race e siga para o leste para descobrir uma das melhores
vistas da cidade enquanto sobre rio Delaware.

drpa.org/bridges/ben-franklin-bridge.asp
GHOST TOUR (TOUR FANTASMA)
Termine a noite na Old City para um tour fantasma à luz de
velas que revela o passado mais macabro dos lugares históricos
assombrados da Filadélfia, incluindo a Washington Square (Praça
Washington) e o Independence Hall (Salão da Independência).

ghosttour.com/philadelphia

PHIL ADELPHIA’S MAGIC GARDENS

DIA 2

DIA 3

PENN MUSEUM (MUSEU PENN)
Assuma seu Indiana Jones interior e “desenterre” uma coleção
incrível de quase um milhão de artefatos dos mais valiosos da
arqueologia – incluindo a maior esfinge do hemisfério ocidental.

COMECE COM O SCRAPPLE
Prove o scrapple – um bolinho de carne suína, autêntica iguaria
de café da manhã da Filadélfia – no Down Home Diner no Reading
Terminal Market (Mercado do Terminal Reading) ou saboreie
outras opções de café da manhã de mais de 80 outros vendedores.

pennmuseum.org
CIRA GREEN 
Dirija-se ao 12º andar desta garagem insuspeita para encontrar
um parque perfeito para piqueniques nas alturas com algumas das
melhores vistas do horizonte de arranha-céus de Center City.

ciragreen.com
MÜTTER MUSEUM (MUSEU MÜTTER)
Gêmeos siameses, o “megacólon” e fatias do cérebro de Albert
Einstein são apenas alguns dos interessantes espécimes médicos
à mostra neste museu da área de Rittenhouse.

muttermuseum.org
WAGNER FREE INSTITUTE
(INSTITUTO WAGNER - ENTRADA FRANCA)
Este museu de visita gratuita ostenta mais de 100.000 exemplares
da história natural, incluindo fósseis, conchas, minerais, esqueletos
montados de animais e peles, expostos em armários de madeira
e vidro originais.

wagnerfreeinstitute.org
ALMOÇO EM NORTHERN LIBERTIES
Os amados gastropubs e os pontos de brunch badalados são
abundantes em Northern Liberties. Depois de comer, faça suas
compras na coleção de butiques independentes do bairro.

discoverphl.com/neighborhoods/northern-liberties
EDGAR ALLAN POE HOUSE
(CASA DE EDGAR ALLAN POE) 
Veja o escritório onde um dos autores mais influentes da América
escreveu alguns de seus famosos textos arrepiantes. Não se esqueça
de tirar uma foto com o mural adjacente, do outro lado da rua.

nps.gov/edal
NEON MUSEUM (MUSEU DO NEÓN) 
Aprenda sobre os negócios do passado da Filadélfia, contado
por esta eclética coleção de mais de 120 letreiros e obras de arte
em neon.

neonmuseumofphiladelphia.com
ENTRETENIMENTO NOTURNO
Termine o dia com um jantar e um show em Fishtown, como, por
exemplo, um concerto em um teatro local ou com apresentações
circenses em um teatro com serviço de jantar.

discoverphl.com/neighborhoods/fishtown

readingterminalmarket.org
THE RAIL PARK (PARQUE DOS TRILHOS)
Explore este parque elevado que ocupa antigos trilhos de trem
da Reading Railroad (Ferrovia Reading), famosa no jogo Banco
Imobiliário. Relaxe em um balanço de tamanho industrial antes de
explorar os murais nas proximidades.

therailpark.org
EXCURSÃO DA CERVEJA
Beba! As cervejarias locais e biergartens (áreas externas com
serviço de comidas e bebidas) são destaques crescentes da cultura
da Filadélfia. Não perca a chance de conhecer a Yards, a cervejaria
artesanal original da Filadélfia, com receitas inspiradas nos
Pais Fundadores.

yardsbrewing.com
LAUREL HILL CEMETERY (CEMITÉRIO LAUREL HILL)
Este marco histórico nacional de 78 acres é também o segundo
cemitério mais antigo do país. Explore-o com visitas temáticas que
incluem arte e arquitetura, cultura pop e histórias contemporâneas,
assim como contos folclóricos e lendas. Outra opção é programar
sua própria caçada a fantasmas seguindo um guia privado de
planejamento de caça a fantasmas.

thelaurelhillcemetery.org
MUSEU DO AUTOMÓVEL SIMEONE
(SIMEONE AUTOMOTIVE MUSEUM)
Mude de direção e vá para South Filadélfia explorar uma das
maiores coleções de carros esportivos de corrida do mundo. Visite
aos sábados para ver estes veículos antigos ligarem seus motores
e cantarem pneus no estacionamento.

simeonemuseum.org
FDR PARK (PARQUE FDR)
Dê uma volta ao redor do lago no meio do maior parque de South
Filadélfia. No caminho, visite um pavilhão romântico, um parque de
skate icônico e o museu sueco mais antigo dos Estados Unidos.

fdrparkphilly.org
JANTAR
Não importa a época do ano, a East Passyunk Avenue tem sempre
o mais novo restaurante do momento. Se estiver desejando comida
italiana, não há melhor local, mas não perca os outros cardápios
multiculturais que são inúmeros nesta avenida.

visiteastpassyunk.com
BOK BAR 
Faça um brinde com a bela vista do horizonte urbano da Filadélfia
no topo de… uma antiga escola de South Filadélfia?! Este bar na
cobertura está em cima do que hoje é um espaço de uso misto,
cheio de estúdios de artistas e outras pequenas empresas.

bok-bar.com
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A

V I AGEM

LUXUOSA
PEL A

FI L A DÉL FI A

Compras isentas de impostos, spas cinco estrelas,
coquetéis altíssimos e cheesesteaks sofisticados –
faça uma visita glamorosa à Filadélfia com estas
opções de alto nível.

DIA 1
BARNES FOUNDATION (FUNDAÇÃO BARNES)
Admire pinturas de Modigliani, Van Gogh e a maior coleção
mundial de obras de Renoir neste lendário museu, com um passeio
privado, dirigido por docentes, deste espaço modernista elevado.

barnesfoundation.org
COMPRAS NA RITTENHOUSE ROW
Faça compras em uma mistura de butiques locais e nomes de luxo
que você já conhece nas ruas ao redor da Rittenhouse Square. Os
personal shoppers da Boyds e Joan Shepp ajudarão a completar
seu visual.

discoverphl.com/blog/shop-like-a-local-in-philadelphia
PARC RESTAUR ANT

ALMOÇO NO PARC
Seja transportado para as ruas de Paris neste bistrô chique com
mesas na calçada ao lado da pitoresca Rittenhouse Square.

parc-restaurant.com
CHÁ DA TARDE
Explore os pitorescos blocos residenciais e mansões imponentes
da Rittenhouse Square (Praça Rittenhouse) e, depois, mantenha o
charme francês fluindo com o serviço le goûter no elegante hotel
Sofitel Filadélfia, com sanduíches de chá, artigos de confeitaria e
uma taça de champanhe.

FOUR SE ASONS

sofitel-philadelphia.com
SEA PHILLY 
Faça reservas para um cruzeiro íntimo ao pôr do sol ou um
clássico barco de piquenique para ver Filadélfia a partir
da água navegando pelos rios Delaware e Schuylkill – leve bebidas
e lanches para desfrutá-los no cruzeiro.

PHIL ADELPHIA ORCHESTR A

seaphilly.us
ZAHAV
Delicie-se com húmus fresco, salatim (pequenas porções de
diferentes saladas) e outros itens inspirados na culinária israelense
do chef Michael Solomonov, ganhador do Prêmio James Beard
(não deixe de fazer reservas com bastante antecedência).

zahavrestaurant.com

SE A PHILLY

VIDA NOTURNA
Tapas (aperitivos espanhóis), bares escondidos no estilo
speakeasy, bares em coberturas e muito mais – há muitas
experiências a encontrar na Filadélfia após o pôr do sol.

discoverphl.com/blog/evening-activities-in-philadelphia

BARNES FOUNDATION

DIA 2

DIA 3

COMEÇAR NO SPA
Passe o dia com uma sessão de spa em uma das luxuosas
acomodações da Filadélfia, como The Rittenhouse ou
o Four Seasons Hotel Philadelphia o (Hotel Four Seasons Filadélfia)
no Comcast Center (Centro Comcast).

CAFÉ DA MANHÃ
Pule o serviço de quarto e desfrute de um café da manhã
quatro estrelas no premiado Lacroix na Praça Rittenhouse, cujo
cardápio apresenta versões elevadas das comidas típicas matutinas.

discoverphl.com/blog/a-luxurious-philadelphia-experience
DISTRITO DE MODA DA FILADÉLFIA
Compre produtos de marcas globais e nomes locais no
extenso Distrito de Moda da Filadélfia, que se estende
por três quarteirões no centro da Filadélfia.

fashiondistrictphiladelphia.com
WONDERSPACES 
Fique um pouco mais no Distrito de Moda e explore as instalações
de arte interativas e imersivas nesta galeria de arte futurista.

philadelphia.wonderspaces.com
EXCURSÃO DO SEU JEITO
A Philadelphia Hospitality, operadora de turismo regional, serve
serve como seu passe privado, de acesso total às principais
atrações, museus e locais históricos da Filadélfia, com passeios
personalizados sob seu total controle.

philahospitality.org
COQUETÉIS NAS ALTURAS 
Vá às alturas para se deliciar com coquetéis e aperitivos no
JG SkyHigh, o salão do 60º andar do Four Seasons Hotel Philadelphia
(Hotel Four Seasons Filadélfia) no Comcast Center (Centro Comcast).

jgskyhigh.com
VETRI CUCINA
Desfrute de uma refeição gourmet de quatro etapas – incluindo
massa fresca, feita à mão – dentro de uma sala de jantar íntima
dirigida pelo chef Marc Vetri, ganhador do Prêmio James Beard.

vetricucina.com
PHILADELPHIA ORCHESTRA
(ORQUESTRA DE FILADÉLFIA)
Entre no glamour e aprecie a música magnífica dos Fabulous
Philadelphians sob a direção do animado maestro Yannick
Nézet-Séguin.

philorch.org

lacroixrestaurant.com
LEVANTE VOO 
Reserve um passeio de helicóptero privado e refaça seus passos
do alto (ou trace um roteiro para onde ir depois) com uma vista
aérea de todas as atrações do centro da cidade.

adrenaline.com/philadelphia/helicopter-rides
MAIN STREET MANAYUNK
(RUA PRINCIPAL DE MANAYUNK)
Encerre seu passeio de fashionista caminhando pela excêntrica
Main Street. a rua principal de Manayunk, onde, onde as
especialidades são pequenas butiques chiques, galerias e lojas
administradas pelos próprios donos, como por exemplo Nicole Miller,
ícone da moda de Filadélfia.

manayunk.com
VIVA O MUNDO DOS CAMAROTES
Mergulhe na cultura esportiva da Filadélfia em um evento
esportivo ao vivo. Reserve um camarote privado para viver a ação
em grande estilo enquanto se deleita com banquetes sem fim.

phillies.com
philadelphiaflyers.com
sixers.com
philadelphiaeagles.com
philadelphiaunion.com
UNIVERSITY CITY (CIDADE UNIVERSITÁRIA)
Tome fôlego com algumas de nossas mentes mais brilhantes.
Base da University of Pennsylvania (Universidade da Pensilvânia),
a University City é um enclave de compras de marcas famosas,
microfones à disposição no palco de cafés e locais com coquetéis
em um único ambiente.

discoverphl.com/neighborhoods/west-philadelphia
QUEIJO DERRETIDO E APLAUSOS
Quem disse que os cheesesteaks (sanduíches de carne com queijo)
não podem ser luxuosos? Aproveite um jantar no Barclay Prime
perto da Rittenhouse Square (Praça Rittenhouse), cuja sofisticada
versão do icônico sanduíche inclui bife wagyu ribeye, foie gras e
queijo derretido trufado (servido com uma garrafa de champanhe).

barclayprime.com
THE MET
Quer você esteja com vontade de assistir a uma comédia
ou a um concerto, aproveite nesta histórica casa de ópera
recentemente restaurada. Assentos premium dão acesso
ao salão de luxo Grand Salle.

themetphilly.com
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VIAGEM PEL A FIL ADÉLFIA PAR A

AMANTES DA ARTE

DIA 1

históricos, renomadas companhias de artes cênicas e

MANHÃ
Comece com um café da manhã no Cosmic Café, um restaurante de
propriedade feminina na Boathouse Row (fileira de garagens náuticas)
especializado em ingredientes frescos do campo. Depois, faça um
passeio com áudio no “Museum Without Walls” (“Museu Sem Muros”)
de bicicleta ou a pé, cortesia da primeira entidade privada do país
dedicada à arte pública.

restaurantes ecléticos que impressionarão qualquer

associationforpublicart.org

aficionado da arte.

INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART
(INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA)
Vá à West Philly (zona oeste da Filadélfia) para visitar o Institute of
Contemporary Art (ICA) no campus da University of Pennsylvania
(Universidade da Pensilvânia), um museu gratuito que tem estado na
vanguarda das exposições de ponta desde que organizou a primeira
exposição individual de Andy Warhol em um museu em 1965.
icaphila.org

Dona da maior coleção de arte pública dos Estados
Unidos, a Filadélfia também ostenta muitos museus

PHIL ADELPHIA BALLET

EXPLORE A ARTE DA CIÊNCIA
Enquanto estiver no “centro de inovação” da Filadélfia, confira a
Galeria de Arte Esther Klein do “University City Science Center”
(Centro de Ciência de University City), com uma programação que
explora a relação entre arte, ciência e tecnologia. A galeria gratuita
recebe exposições, palestras de artistas, performances e outros
eventos especiais.

sciencecenter.org

PENNSYLVANIA AC ADEMY
OF THE FINE ARTS

PENN LIVE ARTS (ARTES PERFORMÁTICAS DA PENN)
Veja um espetáculo na Penn Live Arts, a residência na Universidade da
Pensilvânia para as artes cênicas e um dos principais centros de artes
cênicas urbanas do país, onde se oferece uma grande variedade de
programas de teatro, música e dança há mais de 50 anos.

pennlivearts.org
ALMOÇO NA “DISTRITO”
Curta uma cantina de Jose Garces com suas versões modernas
da comida de rua mexicana, com dois bares completos servindo
margaritas exclusivas e mais de 75 tequilas. Veja as mais de
600 máscaras de luta livre mexicana suspensas e uma mesa
com quatro assentos feita de um autêntico Fusca da Volkswagen.

CHINATOWN

distritophilly.com
AVENUE OF THE ARTS (AVENIDA DAS ARTES) 
O centro de arte e cultura é o lar de algumas das mais notáveis
instituições de artes cênicas da cidade, incluindo o Kimmel Center,
Merriam Theater e Philadelphia Theatre Company (Centro Kimmel,
Teatro Merriam e a Companhia de Teatro da Filadélfia). Coma em
um dos muitos locais ao longo da área sul da Rua Broad ou desfrute
de vistas de tirar o fôlego no alto do Bellevue Hotel at XIX, um dos
restaurantes mais altos da cidade. avenueofthearts.org
AVENUE OF THE ARTS

SHOFUSO (C ASA E JARDIM JAPONESES)

PHILADELPHIA BALLET (BALÉ DA FILADÉLFIA)
Assista a uma apresentação da renomada companhia de ballet da
Filadélfia, fundada em 1963 por Barbara Weisberger, protégée de
George Balanchine, considerada uma das principais empresas de
ballet da América, apresentando-se na Academia de Música, a mais
antiga casa de ópera dos Estados Unidos.

philadelphiaballet.org
CHRIS’ JAZZ CAFE
Para uma refeição com música ao vivo, faça uma reserva no Chris’
Jazz Café. A cozinha deste essencial ponto de jazz é dirigida pelo
Chef e proprietário Mark DeNinno, servindo um cardápio com
influência da culinária sulista americana no almoço e no jantar.

chrisjazzcafe.com

DIA 2

DIA 3

PENNSYLVANIA ACADEMY OF THE FINE ARTS
(ACADEMIA DE BELAS ARTES DA PENSILVÂNIA)
Explore o museu de arte e a escola de arte mais antiga da América, que
treinou pessoas como Thomas Eakins, Mary Cassatt, Henry O. Tanner,
Meta V.W. Fuller e muitos outros, com uma vasta coleção de pinturas e
esculturas americanas dos séculos XIX e XX alojadas em um imponente
edifício neogótico projetado por Frank Furness. pafa.org

EXCURSÕES ARQUITETÔNICAS 
Faça uma excursão e conheça a fascinante arquitetura da Filadélfia,
que remonta ao século XVII. A cidade tem mais edifícios históricos
dos períodos colonial e federal da história americana do que em
qualquer outro lugar dos Estados Unidos.

MOORE COLLEGE OF ART & DESIGN
(FACULDADE MOORE DE ARTES & DESIGN)
Suba o Benjamin Franklin Parkway (Via Benjamin Franklin) até a
primeira e única faculdade de artes visuais feminina do país, fundada
em 1848. Com visitas gratuitas, as Galerias do Moore apresentam o
trabalho de importantes artistas regionais, nacionais e internacionais
à comunidade por meio de exposições distintas e programas
educacionais.

FABRIC WORKSHOP AND MUSEUM
(OFICINA E MUSEU DO TECIDO)
Pare neste museu de arte contemporânea aclamado
internacionalmente, apresentando obras de artistas com diversos
backgrounds artísticos, incluindo escultura, instalação, vídeo, pintura,
fotografia, cerâmica e arquitetura. Compre obras de arte a preços
acessíveis, acessórios e brindes bacanas projetados por artistas em
residência – as vendas financiam os programas dos artistas.

moore.edu/the-galleries-at-moore

fabricworkshopandmuseum.org

ALMOÇO NA LOGAN SQUARE (PRAÇA LOGAN)
Almoce no Urban Farmer dentro do Hotel The Logan, que oferece
um cardápio com pratos da estação, usando ingredientes de origem
local. Em seguida, explore a coleção de mais de 1.800 obras de
arte do The Logan com um passeio de arte autoguiado ou privado,
aberto a visitantes e hóspedes. theloganhotel.com

CHINATOWN 

SHOFUSO 
Localizado no West Fairmount Park (área oeste do Parque
Fairmount), Shofuso foi construído no Japão em 1953 utilizando
técnicas e materiais tradicionais e foi transferido para a Filadélfia.
A casa de estilo tradicional com seu telhado hinoki — o único desse
tipo fora do Japão — pode ser visto em um passeio, assim como os
jardins, o lago de koi e a ilha.

japanphilly.org/shofuso
WOODMERE ART MUSEUM (MUSEU DE ARTE WOODMERE)
Aventure-se em Chestnut Hill para saber mais sobre a arte e os
artistas da Filadélfia neste museu instalado em uma mansão
de pedra do século XIX. A coleção do museu contém mais de
6.000 obras exibidas em nove galerias e oferece visitas guiadas,
uma série de jazz e música clássica e palestras sobre as galerias.

woodmereartmuseum.org
EXPERIMENTE LIBAÇÕES ARTÍSTICAS
Reabasteça-se no ArtBar, localizado no lobby do Sonesta Filadélfia,
oferecendo coquetéis e pratos pequenos compartilhados e doces
cheios de arte. Não perca o mural de 22 andares no exterior do edifício.

sonesta.com/us/pennsylvania/philadelphia/sonesta-philadelphiarittenhouse-square/artbar
PHILADELPHIA OPERA (ÓPERA DA FILADÉLFIA)
Aclamada pelo New York Times como “uma das companhias mais
criativas e ambiciosas” nos Estados Unidos, a Ópera da Filadélfia
mescla um repertório tradicional e novo que engaja o público. Estas
apresentações imperdíveis levam a ópera para fora da casa de ópera:
ruas, parques, museus e outros locais as ruas, parques e museus e
outros locais interessantes em toda a cidade. operaphila.org
FRINGEARTS
Este teatro de 300 assentos na beira do rio Delaware oferece
durante todo o ano apresentações de dança, teatro e música de
artistas inovadores emergentes que desafiam gêneros, ampliando as
fronteiras da arte. Fique para jantar nas mesas cobertas e ao ar livre
do La Peg e assista a shows ao vivo, de bandas a shows inesperados
e cabarés…além de um cardápio para o fim da noite. fringearts.com

discoverphl.com/plan-your-trip/tours

Explore Chinatown e tire uma foto sob o Friendship Gate
(Portão da Amizade) – o primeiro portão autêntico de nossa nação,
construído por artesãos de Tianjin, cidade-irmã da Filadélfia. Visite
a Iniciativa de Artes Asiáticas para ver exposições e apresentações
celebrando artistas asiático-americanos.
discoverphl.com/neighborhoods/chinatown
ALMOÇO
Dirija-se à Second Street (Rua Dois) em Old City para almoçar no
Cuba Libre, um restaurante com um ambiente ao ar livre modelado
na paisagem de rua de Havana.

cubalibrerestaurant.com
CURTIS INSTITUTE (INSTITUTO CURTIS)
Participe de um recital estudantil, da Curtis Symphony Orchestra
(Orquestra Sinfônica Curtis), do Curtis Opera Theatre (Teatro de
Ópera Curtis) ou de concertos para famílias neste renomado e
exclusivo conservatório, localizado na Rittenhouse Square (Praça
Rittenhouse), que treinou virtuosos como Leonard Bernstein e
Samuel Barber.

curtis.edu
ARDEN THEATRE COMPANY
(COMPANHIA DE ARTE ARDEN)
Assista a uma nova apresentação desta companhia conhecida
por suas produções profissionais de lançamento mundial e pelo
compromisso de apresentar obras originais.

ardentheatre.org
WALNUT STREET THEATRE (TEATRO DA RUA WALNUT)
Fundado em 1809, o teatro mais antigo da América produz uma
temporada emocionante de musicais e peças teatrais de qualidade
da Broadway, juntamente com sua aclamada série WST para Crianças.

walnutstreettheatre.org
CAMINHE PELA SOUTH STREET (RUA SOUTH) 
Termine sua excursão artística com um passeio por esta rua
famosa, conhecida por sua mistura de lojas, bares e restaurantes
com muita diversidade. Faça uma refeição na Tattooed Mom e dê
uma olhada na exposição de arte de rua e grafite de artistas locais
e de outros lugares.

southstreet.com
oportunidade de foto | discoverPHL.com

EXPERIÊNCIAS
COMPLEMENTARES
VALLEY GREEN INN

ROMÂNTICO
NASCER DO SOL NA ORLA DO RIO 
Para vistas panorâmicas do Rio Delaware, o Pier da Race Street
é um local íntimo para piqueniques e para ver o sol nascer, logo
abaixo da Benjamin Franklin Bridge (Ponte Benjamin Franklin).

discoverphl.com/blog/philadelphias-waterfront
SHANE CONFENCTIONERY (CONFEITARIA SHANE)
Ofereça ao seu amor um chocolate de uma loja de doces histórica.
Shane Confectionery na Old City é a mais antiga loja de doces em
funcionamento contínuo do país, especializada em guloseimas
feitas com receitas e equipamentos tradicionais.

shanecandies.com
CHANTICLEER GARDEN (JARDIM CHANTICLEER) 
Relaxe e explore pátios exuberantes de plantas tropicais, perenes e
vasos, um jardim colorido de flores cortadas e vegetais, um exótico
jardim de ruínas com florestas e lagos e um jardim aquático nos
35 acres do Chanticleer, ganhador do North American Garden
Tourism Award (Prêmio Norte Americano de Jardinagem Turística)
de melhor jardim. Localizado a 30 minutos a oeste da Filadélfia.

chanticleergarden.org

DINNER ON 13TH ST

HARP & CROWN
Desfrute de uma refeição à luz de velas com recantos
aconchegantes sob retratos antigos emoldurados e grandes
lustres. Desça as escadas para descobrir um bar no estilo
speakeasy (bar clandestino) escondido e duas pistas de boliche.

harpcrown.com
INDEGO BIKE SHARE

MANN CENTER (CENTRO MANN)
Desfrute de um concerto romântico sob as estrelas no Mann Center,
um espaço para eventos ao ar livre de 22 acres no Fairmount Park
(Parque Fairmount). Filie-se ao Clube VIP com entrada privada e
antecipada, um serviço dedicado de garçons nos assentos e em
camarote privado com mais espaço para as pernas.

manncenter.org
LOVE SCULPTURE (ESCULTURA DO AMOR) 
Tire uma foto na frente da AMOR sculpture de Robert Indiana,
instalada na visita do Papa Francisco à Filadélfia em 2015 traduzindo
o inglês “love” para o espanhol nativo do pontífice e para o latim
tradicional da Igreja. A obra, um complemento da escultura LOVE,
está localizada no Sister Cities Park (Parque das Cidades Irmãs) na via
Benjamin Franklin.
R ACE STREET PIER
AMOR SCULPTURE
GIOVANNI’S ROOM

discoverphl.com/blog/philadelphias-photo-worthy-public-art
WHISPER SWEET NOTHINGS
Sente-se em uma extremidade do Smith Memorial Arch (Arco
Memorial Smith), no West Fairmount Park (lado oeste do parque
Fairmount), enquanto seu/sua parceiro/a se senta na extremidade
oposta. Sussurre em direção ao centro do monumento, e o assento
levará sua voz a seu amor.

associationforpublicart.org/artwork/smith-memorial-arch
THE CLAY STUDIO (ESTÚDIO DA ARGILA)
Inscreva-se para uma noite divertida no Clay Studio, onde
instrutores o guiarão na fabricação de cerâmica à luz de velas
com alimentos leves e champanhe.

theclaystudio.org
THE LOVE
Jante no The Love, um restaurante íntimo que serve uma culinária
sedutora em uma sala de jantar principal e um bar, além de
assentos ao ar livre e um aconchegante loft no nível superior.
A listagem de bebidas do The Love é inspirado em viagens a
vinícolas e cervejarias locais, apresentando variadas e perfeitas
opções para reacenderem o seu romance.

theloverestaurant.com

SUSTENTÁVEL

LGBTQ+

CAFEÍNE-SE COM CONSIDERAÇÃO
Comece com uma xícara de café na matriz do La Colombe em
Fishtown. Esta empresa de café, fundada na Filadélfia e com foco
comunitário, tem uma forte ênfase em práticas que respeitam o meio
ambiente, incluindo fornecimento direto e embalagens sustentáveis.

PASSEIO PELO GAYBORHOOD (BAIRRO GAY) 
Saiba mais sobre os locais e a história do Gayborhood de Filadélfia,
com uma caminhada LGBTQ+ oferecida pela operadora Beyond the
Bells Tours. No caminho, tire uma foto de um dos murais LGBTQ+
da cidade, incluindo Pride and Progress (Orgulho e Progresso) da
Mural Arts Philadelphia (Arte nos Muros da Filadélfia), de autoria de
Ann Northrup. beyondthebelltours.com

lacolombe.com/pages/cafes#philadelphia
INDEGO BIKE SHARE (INDEGO ALUGUEL DE BICICLETAS)
Pegue uma bicicleta em qualquer uma das 140 estações de
compartilhamento de bicicletas da cidade e pedale pelos bairros ou
ao longo da Schuylkill River Trailer (Trilha do Rio Schuylkill), parando
para aproveitar oportunidades de tirar fotos a céu aberto pelo
caminho, escolhendo suas próprias aventuras fotográficas.

rideindego.com
WISSAHICKON VALLEY PARK
(PARQUE DO VALE WISSAHICKON)
Não deixe rastros enquanto explora mais de 50 milhas (80 km)
de trilhas rústicas a pé ou de bicicleta neste parque de 1.800 acres
à beira de um riacho. Reabasteça as energias no histórico Valley
Green Inn, cujo cardápio de pratos da estação pode ser apreciado
de dentro do coração do parque às margens do Wissahickon Creek
(Riacho Wissahickon).

fow.org
FILADÉLFIA A PÉ
Explore uma das melhores cidades para caminhar do país com
seus próprios pés numa aventura autoguiada ou indo com uma
das excursões a pé do Philly Tour Hub (ponto final da Philly Tour).

phillytourhub.com

PHILLY AIDS THRIFT (PROJETO “PHILLY AJUDA
BRECHÓS) @ GIOVANNI’S ROOM
Se for ficar no Gayborhood, visite a primeira e mais antiga livraria
LGBTQ+ do país e dê uma olhada no grande estoque de livros
novos e usados. queerbooks.com
ALMOÇO
Coma em um dos muitos restaurantes de proprietários LGBTQ+
da Filadélfia, incluindo Tabu Sports Bar & Lounge no Gayborhood,
One Shot Cafe em Northern Liberties, Mission Taqueria e a vizinha
Oyster House (Casa das Ostras) na rua Sansom em Center City.

discoverphl.com/food-drink
COLEÇÃO GAY E LÉSBICA BARBARA GITTINGS
Pare na filial Independence da Biblioteca Pública da Filadélfia
para conferir a coleção da “mãe do movimento LGBTQ+”. Gittings
passou a maior parte da vida na Filadélfia e é dela a primeira
publicação lésbica do país.

freelibrary.org

BARTRAM’S GARDEN (JARDIM DOS BARTRAM) 
Entre no mais antigo jardim botânico ainda em funcionamento do
mundo – de graça – para descobrir 50 acres de jardins, caminhos
florestais, estruturas históricas e vistas para o rio. Participe de uma
excursão de caiaque para saber mais sobre a fazenda da família
Bartram enquanto rema ao longo do rio Schuylkill.

WILLIAM WAY LGBTQ+ COMMUNITY CENTER
(CENTRO COMUNITÁRIO LGBTQ+ WILLIAM WAY)
Aberto em 1974 como Gay and Lesbian Community Center
of Philadelphia (Centro Comunitário para Gays e Lésbicas da
Filadélfia), esta organização apoia e defende a comunidade
LGBTQ+. Entre aqui para ver programas literários, exposições de
arte e para ler um dos mais de 14.000 livros de sua biblioteca.

bartramsgarden.org

waygay.org

REABASTECER COM PRATOS À BASE DE PLANTAS
Há plantas por todo lado e o tempo todo nestes restaurantes locais com
cardápios 100% vegetarianos de propriedade da restauratrice Nicole
Marquis, incluindo HipCityVeg, Bar Bombon e Charlie Was a Sinner.

SOUTH STREET ART MART
(MERCADO DE ARTE DA RUA SOUTH)
Compre camisetas, bótons de pronomes, estampas e acessórios
apresentando o trabalho de mais de 100 criadores da área da
Filadélfia — incluindo muitos artistas LGBTQ+ — nesta loja próxima
da South Street.

discoverphl.com/food-drink
COMPRE ROUPAS ISENTAS DE IMPOSTOS,
PARA O BEM DO PLANETA
Compre roupas de estilos do dia a dia e produtos essenciais para
atividades ao ar livre feitos com materiais de fornecimento ético
da United By Blue na Old City ou na University City. Com cada
produto vendido, esta empresa de vestuário com base na Filadélfia
remove meio quilo de lixo dos cursos d’água do planeta.

unitedbyblue.com

southstreetartmart.com
CAKE LIFE BAKE SHOP
(PADARIA E CONFEITARIA CAKE LIFE)
Entregue seus doces com um bolinho, biscoito ou item de
confeitaria desta padaria de propriedade trans, no coração de
Fishtown. Os donos também são os vencedores da Cupcake Wars
(Guerra dos Bolos) da Food Network.

TRIPLE BOTTOM BREWING COMPANY
(CERVEJARIA TRIPLE BOTTOM)
Tome umas geladas de fabricação local na primeira cervejaria
da Pennsylvania a ser certificada como B-Corporation. A Triple
Bottom Brewing Company na Spring Arts usa energia renovável
e contrata funcionários com antecedentes criminais que precisam
de uma segunda chance na vida. Os grãos gastos no processo de
preparação de suas cervejas vão para compostagem e consumo
pelo gado da região.

cakelifebakeshop.com

triplebottombrewing.com

TAVERN ON CAMAC
Termine sua noite na Camac Street (Rua Camac) neste edifício
centenário com vários andares, que tem um restaurante íntimo
no subsolo, uma boate no último andar e um piano bar com
apresentações todas as noites no térreo.

DESFRUTE DE UM BANQUETE DIRETO DO CAMPO
Restaurantes locais como Fork e Talula’s Garden priorizam os
cardápios com produtos trazidos direto do campo à mesa, obtendo-os
de forma responsável das fazendas e fornecedores da região para
oferecer refeições inesquecíveis que só são encontradas na Filadélfia.

discoverphl.com/food-drink

JANTAR NA 13TH STREET (RUA 13)
De volta ao Gayborhood, faça reservas para jantar em um dos
restaurantes da 13th Street (Rua 13), operado pelas restauratrices
Marcie Turney e Valerie Safran. As opções incluem pratos mexicanos
modernos, pizza mediterrânea, tapas espanholas, comida caseira
tradicional americana e muito mais. weheartphilly.com

tavernoncamac.com
oportunidade de foto | discoverPHL.com

ZONA RURAL
DA

FI L A DÉL FI A

Caso ainda não tenha reservado algumas horas a mais
ou até mesmo mais alguns dias para sua viagem, esta é
a hora certa. E este é o lugar certo: de trem ou de carro,
a zona rural de Filadélfia tem um sabor totalmente seu
e que faz questão de dividir com você.

IFLY KING OF PRUSSIA

VALLEY FORGE NATIONAL
HISTORIC AL PARK

KING OF PRUSSIA MALL

JOHN JAMES AUDUBON CENTER

LONGWOOD GARDENS

MUSEU AMERIC ANO DE HELICÓPTEROS
(AMERIC AN HELICOPTER MUSEUM)

MUSEU DE ARTE DO RIO BR ANDY WINE
(BR ANDY WINE RIVER MUSEUM OF ART)

ZONA RURAL DE FILADÉLFIA
BR A N DY W I N E

E

VA L L E Y

FO RGE

Os campos da Filadélfia abrangem o bucólico Brandywine Valley no condado de Chester e o icônico Valley Forge no condado
de Montgomery. Localizados nos arredores da Filadélfia e no corredor nordeste entre Nova York e Washington, D.C., os campos da
Filadélfia oferecem experiências únicas durante todo o ano.

A CAPITAL DOS JA RDINS DA AMÉRICA
LONGWOOD GARDENS (JARDINS LONGWOOD)
A região da grande Filadélfia tem uma abundância de
propriedades agrícolas com mais de 37 atrações em um raio
de 30 milhas (48 km) – ganhando o apelido de “Capital dos
Jardins da América”. A estrela da região é o mundialmente
renomado Longwood Gardens. Longwood combina
o melhor das tradições italianas, francesas e inglesas
para criar um dos jardins mais memoráveis da América.
Longwood abrange 1.077 acres, oferecendo 20 jardins ao ar
livre e uma estufa de tirar o fôlego, bem como abriga a mais
significativa coleção de chafarizes da América do Norte.

longwoodgardens.org

HIS TÓRIA E MUSEUS
VALLEY FORGE NATIONAL HISTORICAL PARK
(PARQUE HISTÓRICO NACIONAL DO VALE FORGE)
A zona rural tem dezenas de parques e locais históricos,
incluindo o Valley Forge National Historical Park, de
3.500 acres, que é o local onde o general George Washington
formou seu Exército Continental em uma força de combate
durante o difícil acampamento de inverno de 1777–1778. O
parque apresenta as Muhlenberg Brigade Huts (Cabanas da
Brigada Muhlenberg), o Quartel-General de Washington, o
Memorial Arch, Artillery Park, Trolley Tours (Arco Memorial,
Parque de Artilharia, Passeios de Trolley), áreas de pesca,
áreas para piquenique e milhas de trilhas (animais são bemvindos) para ciclismo, caminhadas e corridas.

valleyforge.org/things-to-do/national-park
THE JOHN JAMES AUDUBON CENTER AT MILL GROVE
(CENTRO JOHN JAMES AUDUBON EM MILL GROVE)
O Center at Mill Grove oferece um novíssimo museu
de 18.000 pés quadrados (1.670 metros quadrados) e
instalações baseadas na natureza, assim como 175 acres de
paisagens e trilhas ao ar livre. Desfrute de formas interativas
para explorar com toda a família o famoso ornitólogo,
duas galerias de arte e conservação, exposições de aves,
demonstrações interpretativas ao vivo com corujas jacurutu
e falcões de cauda vermelha.
johnjames.audubon.org/about
BRANDYWINE RIVER MUSEUM OF ART
(MUSEU DE ARTE DO RIO BRANDYWINE)
Um tesouro artístico conhecido internacionalmente por
suas coleções de obras de três gerações da família Wyeth
– N.C., Andrew e Jamie – o museu tem uma bela coleção de
ilustrações americanas, naturezas mortas e paisagens.
brandywine.org/museum

WHARTON ESHERICK MUSEUM
(MUSEU WHARTON ESHERICK)
Wharton Esherick, conhecido como o “reitor dos artesãos
americanos”, era um escultor que trabalhava principalmente
com madeira, moldando móveis, interiores e edifícios –
criando ambientes esculturais. Seu trabalho pode ser visto
atualmente nas coleções do Philadelphia Museum of Art
(Museu de Arte da Filadélfia), do Metropolitan Museum of
Art (Museu Metropolitano de Arte) em Nova Iorque e de
muitos outros. Seu estúdio/residência no topo da colina,
em Paoli, Pennsylvania, continua sendo uma de suas obras
mais criativas. O estúdio é um marco histórico nacional da
arquitetura e tornou-se o Museu Wharton Esherick em 1972,
apresentando mais de 200 de suas obras em exposição.

whartonesherickmuseum.org

O CHARME DE UM A CIDADE
PEQUENA / PAR A FA ZER COMPR AS
KING OF PRUSSIA MALL
Um dos mais emblemáticos e maiores centros comerciais
da América, o King of Prussia atrai visitantes de todo o
mundo a suas diversas lojas de departamento, uma coleção
insuperável de lojas de luxo na região, com mais de 450 lojas
e restaurantes. O King of Prussia Mall é uma experiência
imperdível em compras e alimentação de primeira qualidade.

valleyforge.org/things-to-do/king-of-prussia-mall
Compras exclusivas também podem ser encontradas pelas
pequenas cidades e vilarejos pitorescos e aconchegantes
que povoam os Campos da Filadélfia. Os locais mais
populares incluem Ambler, Ardmore, Skippack, West
Chester, Lansdale, Phoenixville e a “Capital Mundial do
Cogumelo”: Kennett Square.

AVENT UR AS EM E X PANS ÃO
Visitantes de todas as idades aproveitarão o American
Helicopter Museum (Museu Americano do Helicóptero),
onde é possível explorar uma coleção de mais de 35
helicópteros em exposição, tanto dentro como no lado de
fora, em uma experiência prática que é verdadeiramente
sem igual. Para uma experiência especial, agende um
passeio de helicóptero para uma vista panorâmica do alto
da bela paisagem campestre.
americanhelicopter.museum
Sinta a adrenalina de pular de paraquedas a centenas
de metros, estando apenas a alguns metros do chão.
Os túneis verticais de vento do iFLY Indoor Skydiving
(iFLY Paraquedismo Interno) oferecem uma experiência
segura e emocionante para todos. iflyworld.com
Os passeios de balão de ar quente também oferecem uma
ótima visão da paisagem campestre ondulante dos Campos
de Filadélfia. ushotairballoon.com
VEJA O QUE MAIS TEMOS
RESERVADO PARA VOCÊ EM

ACESSE DISCOVERPHL.COM/INTERNATIONAL PARA ENCONTRAR COISAS PARA FAZER, ONDE SE HOSPEDAR E MUITOS ÍTENS ESSENCIAIS PARA O PLANEJAMENTO DE SUA VIAGEM.
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