New Orleans pode ser facilmente acessada de qualquer parte dos Estados Unidos.
Se estiver em Miami ou New York : considere estender sua viagem por mais 2 ou 3 dias
para conhecer New Orleans. Se estiver em qualquer cidade americana na costa oeste, faça
uma parada em New Orleans que está bem próximo a aeroportos internacionais como os de
Dallas e Los Angeles. – com a AMERICAN AIRLINES
Em 1 dia, 2 dias ou 3 dias – você pode conhecer a cidade eleita em 2o lugar como destino
Top nos Estados Unidos e em 7o lugar como destino mundial pela Revista Travel & Leisure,
rankeada entre as 20 Best Food Cities pela Food & Wine.

1º dia em NEW ORLEANS

Manhã
Muitos dos lugares ícones e atrações noturnas de New Orleans, estão localizadas no/ou
próximos ao French Quarter. Na região também há uma grande variedade de hotéis. Comece
o seu dia com um Begnet (conhecido como o Donuts Frances) no Café du Monde. Depois
caminhe até o French Market, um mercado ao ar livre com grande variedade de produtos locais.
Vale também a pena visitar o Old U.S. Mint Jackson Square e a majestosa St. Louis Cathedral.
Faça uma parada para experimentar um Praliné. Continue o passeio para conhecer um dos
Cemitérios de New Orleans com seus túmulos ornamentados (curiosidade: os túmulos ficam
sob a terra e não embaixo): onde alguns dos legendários músicos de New Orleans estão
enterrados: Ernie K-Doe Kador, Buddy Bolden e Danny Barker.
Almoço
Há inúmeras opções no French Quarter, desde bistrôs casuais ou mais formais. Aventure-se na
culinária Cajun, Creole, Francesa, Italiana, Espanhola, Caribenha e com influências
mediterrâneas. Alguns dos pratos típicos: Po-boys, Gumbo, Jambalaya. Sobremesas: Pralines e
Bread Pudding. Cerveja: a local Abita e pimenta local: Tabasco. Almoce no Desire Oyster Bar
(300, Bourbon Street) , no Hotel Royal Sonesta.
Após o almoço, o tempo perfeito para explorar dois dos mais famosos locais do French Quarter:
a Royal Street, lugar ideal para compras e lojas de antiguidades, galerias de arte e boutiques e
a Decatur Street, conhecida por suas lojas e os tradicionais bares. Há muitos ônibus de passeios
pela cidade. Recomendamos o City Sightseeing Hop-On Hop-Off de 2 andares, com paradas em
vários pontos do Garden District e French Quarter. Sugerimos parada no Audubon Aquarium of
the Americas de onde se pode caminhar até o Outlet Collection at Riverwalk, com mais de 75
lojas além de restaurantes.
Noite
Combine um passeio noturno com um passeio em barco a vapor com pás típicos do Rio
Mississipi, no Steamboat Natchez Harbor Jazz Cruise . A bordo, show de Jazz ao vivo
apresentado por Dukes of Dixieland e jantar em estilo buffet, com espetacular vista noturna da
cidade. Outra opção é o Paddlewheeler Creole Queen.

2º dia em NEW ORLEANS

Manhã
Após o café da manhã no seu hotel, faça um passeio a bordo do St. Charles Avenue Street Car,
que passa pelo Garden District. Siga até Magazine Street, uma das mais animadas e cheias de
lojas de antiguidades, galerias, boutiques de moda, restaurantes e bares.
Tarde
Nossa sugestão para o almoço: Mother’s Restaurant, 401 Poydras Street
À tarde, , conheça o Mardi Gras World, para sentir um pouco como é o mais famoso Carnaval
dos EUA. Conheça a história, tradições, os carros alegóricos e as fantasias. Oportunidade de
ótimas fotos com fantasias de carnaval e também para comprar algumas para o seu próximo
Carnaval.

Noite
Nossa sugestão para o jantar: Tujague’s Restaurant, 823 Decatur Street
Na Frenchmen Street, uma da áreas mais movimentadas com muita música ao vivo. Para
amantes de Jazz, sugerimos o Snug Harbor Jazz Bistro com ambiente mais intimista. No Three
Muses e The Spotted Cat Music Club, artistas locais de jazz. No The Maison, Rock, Jazz e Folk.
Atravessando a rua, fica o Frenchmen Street Art Market, onde encontrará artesanatos feitos à
mão, bijuterias e roupas (ótimas opções de souvenirs).

3º dia em NEW ORLEANS
Dedique este dia para conhecer os arredores de New Orleans.

Manhã
Saída para visita às antigas e típicas mansões Antebellum que são vistas ao longo do rio
Mississipi, pela River Road. No passeio à área da Plantations, você retornara ao rico passado da
Louisiana, ouvirá histórias de Voodoo, piratas, escravos e a agricultura do sul. Conheça um pouco
sobre as tradicionais famílias que viveram nestas fazendas e seu impacto na história de New
Orleans e sua economia. São várias: Laura Plantation, Oak Alley, Destrehan Plantation, Nottoway
Plantation e Houmas House & Gardens. Várias destas Fazendas possuem restaurantes de
comidas típicas. Também não pode deixar de conhecer em Avery Island, a fábrica da famosa
Pimenta TABASCO.
Nossa sugestão para o almoço: Oak Alley Plantation

Tarde
Em contraste à cidade, você deve fazer um tour pelos Pântanos (swamps) em barco - através
das águas e florestas de ciprestes, você verá Jacarés, cobras e outros animais típicos dos
Pântanos. Se busca por mais aventura, pode tomar um tour nos Airboats (que percorrem a
área pantanosa em alta velocidade) e podem chegar a áreas mais remotas que os barcos mais
simples não podem acessar. Para ver de perto os Alligators, visite o Insta-Gator Alligator
Ranch & Hatchery. Sugerimos o tour da Cajun Pride Swamp Tour
Noite
A noite, aprecie um autêntico e típico jantar da Louisiana . Ou tentar a sorte no Harrah´s New
Orleans Cassino . Jantar: Arnaud’s Restaurant no Jazz Bistro, 813 Bienville

HOTÉIS PARA TODOS OS GOSTOS
Ace Hotel New Orleans – Jovem e moderno
A cadeia de Hotéis Ace tem como característica se situar em bairros que abrigam todas as
tendências mais modernas do lugar e com decoração e estilo que incorpora a cidade. Em
New Orleans, ele está situado no Warehouse District, próximo às galerias de arte, shoppings
e museus, bem perto do clássico Frenck Quarter e da modernidade do South Market District.
Wyndham New Orleans- French Quarter – Grupos e convenções
Estratégicamente bem localizado, na Royal Street, ideal para grupos, convenções e eventos,
pois fica próximo também ao Convention Center e ao Central Business District .
Royal Sonesta New Orleans – Experiência
Elegante e refinado , o Royal Sonesta está no coração do French Quarter e fica na Bourbon
Street. De construção tradicional, com os típicos balcões é um ponto de encontro para jantares
e entretenimentos conhecidos por sua arte gastronômica, com a típica comida Cajun e Creole,
servidos pelo Restaurante R´evolution, pelo café do PJ´s Café e pelos frutos do mar frescos
do Desire Oyster Bar. Além de contar com um dos melhores Clubs de Jazz da cidade – The Jazz
Playhouse.

Bourbon Orleans, New Orleans Hotel Collection – Tesouro histórico incorporado à
modernidade .
Na Bourbon Street, próximo à St. Louis Cathedral e a Jackson Square. O imenso e
aconchegante e memorável Lobby encanta os hóspedes. A melhor experiência é hospedarse em uma das Suítes com os tradicionais balcões em ferro e tomar café da manhã com vista
do French Quarter.
Hotel Provincial –Luxo e tradição
Hotel listado na National Register of Historic Places. Uma jóia da Arquitetura, incorporado à
modernidade. Com plantações tropicais em seu tradicional pátio, o lugar perfeito para
encontros sociais e celebrações.
Four Points by Sheraton French Quarter - Melhor custo-benefício
Localizado no coração e alma de New Orleans, no cruzamento entre a Bourbon e a Toulouse
Streets.

