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Stacey Mitchell, Diretor de vendas

IAs Florida Keys raramen-
te não são incluídas nos 
planos de viagens dos 

portugueses e brasileiros 
que passam as férias na 

Flórida. A natureza única, as lindas praias, o clima 
magnífico e o ambiente descontraído farão com que 
você nunca mais queira ir embora. Stacey Mitchell, 
Diretor de vendas, fala sobre as possibilidades.

Experiências na água
“Nas Florida Keys tudo gira ao redor da água. Pode-se fazer 

muita coisa na, à beira e embaixo da água. Além disso, as Keys 

esperam o visitante com algo que nunca fez na vida. Veleje 

em alto mar e veja golfinhos selvagens brincarem perto do 

seu barco, faça snorkel entre elegantes tartarugas marinhas 

e contemple o inesquecível pôr do sol. Tome um coquetel 

balançando os pés nas águas do Caribe ou contrate um guia 

que o levará a túneis de mangues e lhe possibilitará descobrir 

ilhas que são o lar de garças, jamantas e cervos das Keys.

‘Venha do jeito que quiser’
“Curta principalmente o momento durante a sua estada em 

Keys West. Faça o que quiser: nade em companhia da lua 

cheia, tome uma cerveja no café da manhã ou use apenas 

uma camiseta, calção de praia e cueca. Nem nossos hotéis 

mais chiques ditam os trajes de seus hóspedes. Em Florida 

Keys o lema é: ‘venha do jeito que quiser’. Ao contrário 

de outros lugares da Flórida, há lugares nas Keys onde não se 

precisa de carro. Em Key West se pode deixar o seu carro ao 

lado do hotel e ir a pé ou de bicicleta por toda a ilha-cidade. 

Os aventureiros até podem ir de bicicleta, passando por 42 

pontes, de Miami para Key West.

Mais do que Key West
“Tome um tempo para descobrir todas as Keys. Não vá direto 

de Miami para Key West, mas reserve um pernoite em Upper 

Keys. Hospedando-se em Key Largo você descobrirá as 

Everglades. Faça snorkel no John Pennekamp State Park. 

Há muitos hotéis à beira da água com equipamentos para uma 

variedade de esportes aquáticos e caminhadas ecológicas.

Mas as outras Keys também têm muito para oferecer. 

Conheça, por exemplo, o Turtle Hospital, em Marathon, ou 

um dos centros especializados em golfinhos. Vá a Robbie’s 

Marina em Islamorada e dê de comer aos tarpões. Outro lugar 

que merece uma visita são as praias dos parques estatais. Com 

uma pequena contribuição você poderá conhecer lugares 

singulares, onde poderá fazer um piquenique ou snorkel. 

Experimente também alguns dos pequenos restaurantes; a 

comida é sempre fresca e o peixe é das redondezas. Ande 

de caiaque ou paddleboarding depois do pôr do sol. É 

fascinante, já que muitos animais marinhos só iniciam 

suas atividades com o pôr do sol, exatamente como muita 

gente que vive por aqui.”
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Saindo de Miami em direção ao sul você chegará a uma par-
te da América completamente diferente. Aqui se encontram 
as Florida Keys como um colar de pérolas nas águas tur-

quesa do Oceano Atlântico e no golfo do México. Um ambiente 
descontraído com toque caribenho, praias brancas, recifes de co-
rais coloridos, barzinhos aconchegantes, o tempo sempre bom... 
o que mais que você quer?

As ilhas que fazem parte da Florida Keys estão interligadas pela pano-

râmica Overseas Highway. A viagem pelas 42 pontes com água azul 

clara em ambas as margens transformará o seu longo voo para a Flórida 

em algo espetacular. É uma das mais belas rodovias do mundo e a úni-

ca All-American Road (rodovias tipicamente americanas) da ensolara-

da Flórida.

Localização
As Florida Keys estão localizadas ao sul de Miami, no ponto mais ao 

sul da Flórida. As Keys são compostas de mais de 300 ilhas grandes e 

pequenas, rodeadas pelo Oceano Atlântico a leste e pela Baía da 

Flórida e Golfo do México a oeste. Em uma horinha de viagem do 

aeroporto internacional de Miami para Key Largo, a ilha mais a norte 

das Keys, e passando pela Overseas Highway, com mais de 200 quilô-

metros de extensão, você chega sucessivamente a Islamorada, 

Marathon, Big Pine e Lower Keys e Key West. Key West é o ponto 

mais ao sul dos Estados Unidos e fica a apenas 150 km de Cuba.

Sempre ensolaradas
É possível passar as férias a qualquer época do ano nas Florida Keys. 

Nas Keys o clima é subtropical e por isso são sempre ensolaradas, 

quentes e com um tempo agradável. Sempre sopra uma brisa marinha 

para refrescar. A temperatura média durante o dia é de mais de 25 

graus. De junho a outubro é quando mais chove. Neste curto período há 

pancadas curtas, mas o sol mesmo assim volta a aparecer em seguida.

Muita atividade e relaxamento
O único coral de recifes vivo da América do Norte, as pradarias das 

Everglades, mangues e árvores tropicais, praias branquíssimas e água 

turquesa, ilhas idílicas, golfinhos selvagens, tartarugas marinhas, raias 

ratão, peixes coloridos e espetaculares aves marinhas... As Florida 

Keys e seus arredores ostentam uma natureza paradisíaca e, graças a 

uma variedade enorme de atividades, sempre há uma forma interessante 

de fazer um passeio de reconhecimento. Descubra a natureza de uma 

canoa fazendo paddleboarding, ou de bicicleta, embaixo da água ou no ar.

Não fazer nada e desfrutar de uma praia com areia branquinha, com 

certeza não há nada de errado com isso! Felizmente os habitantes 

das Keys também são bem descontraídos. Nos lugares mais afastados 

pode-se escolher entre uma variedade de acomodações, bares e restau-

rantes e também inalar toda a arte e cultura. Não é por nada que as 

Keys servem, ano após ano, de inspiração para pintores, escritores 

e artistas.

Descubra as paradisíacas Keys

introdução

Fort Jefferson
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Key Largo, a apenas uma hora de viagem do aeroporto de 
Miami, é a ilha ao norte de maior extensão das Floridas Keys. 
em Key Largo, apesar de ser chamada capital do mergulho 

do mundo, também se pode fazer kiteboarding, pescar ou velejar... 
e não deixe de se embrenhar pelas partes mais remotas das ilhas.

Key Largo está cravada entre o Parque Nacional das Everglades e a única 

barreira de recifes viva da América do Norte. Key Largo, mas também 

Islamorada, é lugar excelente do qual se pode sair para conhecer as Ever-

glades. De regra há acomodações à beira da água que oferecem passeios 

de barco e de canoa para essa região natural povoada por aves aquáticas e 

jacarés. Key Largo também é conhecido por seu mundo submarinho.

John Pennekamp Coral Reef State Park
O John Pennekamp Coral Reef State Park é a reserva natural mais anti-

ga dos Estados Unidos. A reserva faz parte do Marine National 

Sanctuary da Flórida, uma área enorme em ambos os lados das Keys 

cheia de recifes de corais, relvados e florestas de mangues, nas águas 

da Baía da Flórida, do Golfo do México e do Oceano Atlântico. Com 

suas 600 espécies de peixes e 55 espécies de corais, os recifes de Key 

Largo estão entre os lugares mais fascinantes do mundo para se mergulhar. 

Também é conhecida sua estátua de Cristo, fincada no fundo do mar. 

Pennekamp estende-se por quase 5 quilômetros no Oceano Atlântico e 

tem uns 40 quilômetros de comprimento. Não são só mergulhadores e 

praticantes de snorkel experientes que podem deliciar-se aqui, já que o 

recife com pouca profundidade é o local ideal para crianças e adultos 

tirarem sua licença de mergulho. Além de snorkel e mergulho, você 

também pode dar uma volta num barco de fundo de vidro. Faça caiaque 

ou alugue um barco para singrar estas águas claras.

Os visitantes também podem fazer um passeio pelas florestas tropicais 

numa das trilhas, fazer piquenique na praia ou dar um mergulho refrescante. 

O centro turístico do parque nacional dispõe de aquário de água doce e 

exibe filmes explicativos. Mile Marker (MM) 102.5 Oceanside.

Spiegel Grove
Em Key Largo há diversos navios naufragados, que principalmente os 

mergulhadores experientes podem explorar à vontade. Um navio da 

marinha americana de nome Spiegel Grove é um dos locais de mergulho 

mais pitorescos e é um dos maiores navios que já afundaram e foram 

trazidos aqui para virarem recifes artificiais. O Spiegel Grove encontra-se 

a quase 40 metros de profundidade, no início do ‘shipwreck trail’, a trilha 

de navios naufragados, com seus 160 km de extensão, onde se encontram 

navios de guerra no fundo do mar.

região

Key Largo

Backcountry
O remanso de Key Largo é único por ser onde a água doce das Everglades 

se mistura com a água doce da Baía da Flórida. O melhor momento para 

se descobrir sua flora e fauna é durante um passeio de barco. Quem 

gosta de esportes pode andar de caiaque ou fazer paddleboarding. 

Quem é aventureiro de verdade pode fazer um passeio de canoa de vários 

dias com os Backcountry Cowboys. Nessa modalidade dorme-se em 

barracas em praias abandonadas e em casas de palafita. 

O interior é, graças à água rasa, perfeito igualmente para iniciantes na 

arte do kiteboarding. Os avançados podem reservar um safári pelo interior 

para ver mais dos arredores e andar por campos de ervas marinhas. 

Quem quer passar um dia mais tranquilo pode pescar. Se quiser mais 

espetáculo, faça um mergulho para ver as criaturas submarinas. Um 

passeio com o Sailor’s Choice Party Boat (MM 100 Oceanside) é indicado 

para todas as idades e não exige experiência com peixes. Um restaurante 

terá o prazer de preparar o que você pescou.

Aves e animais marinhos
Nas Keys faz-se de tudo para se proteger toda a flora e a fauna. Visite 

em Key Largo o Florida Keys Wild Bird Center (MM 93.6 Bayside), um 

refúgio para aves feridas e doentes (entre elas, gaviões, águias-pesqueiras, 

colhereiros-europeus e garças). O Marine Mammal Conservancy (MM 

102.1 Bayside) implementou, junto com diversos hotéis em Key Largo, 

projetos com voluntários que cuidam de golfinhos e baleias.

Golfinhos
Em Key Largo é possível fazer contato com os golfinhos. No Dolphin 

Cove (MM 100 Bayside) você poderá nadar ou fazer snorkel com esses 

simpáticos animais. Dolphins Plus (MM 99.5 Oceanside) é outra opção. 

Aqui você encontrará golfinhos e leões marinhos.

Caribbean Club
As Keys são há décadas uma fonte de inspiração para artistas e cineastas. 

O filme mais conhecido que retrata esta região é sem dúvida nenhuma 

Key Largo, de 1947, com Humphrey Bogart no papel principal e Lauren 

Bacall. A ilha deve seu próprio nome a esse filme. 

Key Largo foi filmado em parte nas adjacências do Caribbean Club. 

Aqui você voltará para a época dos filmes em preto e branco. Tome ao 

pôr do sol um coquetel ou uma cerveja gelada. O Club organiza também 

cruzeiros ao pôr do sol às sextas e sábados em barco com rodas de pás. 

MM 104 Bayside.

The African Queen
Quer mais experiências com a telona? Então embarque no The African 

Queen. Este antigo barco a vapor teve seu papel no filme homônimo de 

1951, com mais uma vez Bogart no papel principal e Katharine Hepburn, 

e continua fazendo passeios pelos canais. MM 100 Oceanside.

Edifício Niemeyer

Pennekamp State Park
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Islamorada, a capital da pesca do mundo, é um paraíso para 
pescadores esportistas. Aqui estão registrados os maiores 
recordes de pesca. Várias celebridades já lançaram suas varas 

nestas águas. Mas também esportistas aquáticos, ratos de praia e 
amantes de arte e cultura se sentem em casa em Islamorada.

Ela está localizada entre as Everglades, os recifes de corais do Florida 

Keys National Marine Sanctuary e as águas azul-marinho do Estreito da 

Flórida. Islamorada é formada por seis extensas ilhas: Plantation Key, 

Windley Key, Upper Matecumbe, Lower Matecumbe, Lignumvitae e 

Indian Key, e por várias outras ilhas menores. 

Nadar com golfinhos, garças ou leões marinhos, alimentar tarpões com 

a mão, pescar marlins-pretos, fazer piquenique em belas praias, fazer 

snorkel, mergulhar, fazer paddleboarding, kiteboarding e andar de caia-

que, mergulhar na história ou admirar arte... as possibilidades de 

Islamorada são bem diversas.

Pescaria
Islamorada é singular para pescadores esportistas por haver aqui duas 

áreas de pesca em uma só. De manhã você poderá experimentar pescar 

um enorme marlim-preto nas águas profundas do Oceano Atlântico e à 

tarde pescar lúcio, tarpão e ruivo nas águas rasas da Baía da Flórida. 

Graças às correntes do golfo, em determinadas estações por aqui pas-

sam peixes como atum e mahi-mahi (dourado-carapau). Há vários capi-

tães habilitados que poderão levar você pelo mar, mas também é possí-

vel pescar nas margens. 

Quem quer ter uma fantástica aventura com peixes tem que vir a 

Islamorada. Ao fim de um dia de pescaria você poderá levar o que pescou 

a um dos restaurantes, que prepararão seu peixe de forma excepcional.

Theater of the Sea
O Theater of the Sea é aconselhável principalmente para famílias com 

crianças. Neste parque você poderá participar de espetáculos com gol-

finhos, leões marinhos e papagaios, terá acesso a uma apresentação so-

bre a vida marítima das Keys e poderá fazer um passeio com um barco 

sem fundo. Ao mesmo tempo você poderá ir a uma praia branquinha da 

laguna, onde se pode tomar sol e nadar. 

Também há um restaurante de carne grelhada e um loja de lembranci-

nhas. São inesquecíveis os programas interativos com golfinhos, leões 

marinhos e garças (esta opção não está incluída no preço da entrada) do 

Theater of the Sea. MM 84.5 Oceanside. 

Islamorada

região

Alimentar tarpões
Em vários lugares você pode alimentar tarpões. Recomendamos para 

isso a Robbie’s Marina, onde você pode comprar um balde com peixes. 

Os tarpões ficam perto das âncoras e saltam da água para comer da sua 

mão, observados por pelicanos com a esperança de pescar um peixinho. 

Saindo da Robbie’s Marina também se oferecem passeios de caiaque e 

paddleboarding. MM 77.5 Bayside.

History of Diving Museum
De Islamorada são oferecidas várias excursões de snorkel e mergulho 

para o Florida Keys National Marine Sanctuary. Também há navios nau-

fragados, como o Eagle, de 27 metros de extensão, ao longo da costa. 

Quer saber como se mergulhava séculos atrás e como eram as roupas de 

mergulho da época? Vá ao History of Diving Museum. MM 83 Bayside.

Windley Key
É possível admirar corais e fósseis sem se molhar no Windley Key Fossil 

Reef Geological State Park. Aqui você verá a velha pedreira, escavada 

pelos trabalhadores rodoviários da Henry Flagler, naquela época à dis-

posição da Overseas Railroad.

Indian Key
Só se pode chegar a Indian Key, localizada no Oceano Atlântico, de bar-

co ou de caiaque (a 20 minutos de distância). Siga os rastros dos índios 

e vá atrás de recordações do passado. Você ouvirá a história da época em 

que Indian Key era um entreposto para objetos valiosos dos navios que 

naufragavam na costa por causa dos corais. Nessa época fazia-se muito 

comércio nesta região. Você poderá passear pela ilha, mas também ob-

servar aves, fazer snorkel, mergulhar ou ficar numa boa na praia.

Praias e parques
Islamorada tem diversas praias bonitas. Na Anne’s Beach (MM 80 

Oceanside) há uma trilha para passeio e a praia é ideal para fazer um pi-

quenique. Founder’s Park & Beach (MM 86.5 Bayside) é uma excelen-

te alternativa por ser esta laguna rasa um lugar ideal para ficar na água 

com as crianças. Long Key State Park é excelente para relaxar ou para 

caminhar na natureza dos trópicos.

Morada Way Arts e Cultural District
A natureza das Keys serve como musa inspiradora para uma variedade 

de artistas. Em Islamorada você poderá ver muita arte mesmo. Vale mui-

to a pena ir a galerias no bairro artístico, como a Redbone Gallery. 

Artistas fazem demonstrações no maravilhoso festival Art Walk, que se 

realiza na terceira quinta-feira do mês.

Cheeca’s Pier

região

Anne’s Beach

Robbie’s Marina
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Marathon fica no centro das Keys e é conhecida pela len-
dária ponte Seven Mile Bridge. Veja em Marathon aves 
lindíssimas, vá ao Turtle hospital (hospital de tartaru-

gas) e encontre no Dolphin Research Center simpáticos golfi-
nhos e leões marinhos.

Marathon é uma cidadezinha que ocupa uma ilha com dezesseis quilô-

metros de extensão e é formada, entre outros, por Boot Key, Knights 

Key, Vaca Key, Deer Key, Long Point Key, Grassy Key e Duck Key. Aqui 

você sentirá o ambiente nostálgico das antigas Keys. Em restaurantes 

acolhedores à beira da água são reservados pratos fenomenais. Marathon 

tem uma rica histórica de navegação marítima e em Boot Key Harbor 

ainda podem ser vistos muitos barcos de pesca antigos. Também tem um 

aeroporto onde podem aterrissar helicópteros e aviões de pequeno porte 

e uma pista de golfe com 18 buracos. A bela região presta-se muito bem 

a atividades como mergulho, snorkel, kiteboarding e paddleboarding, 

trilhas e pescaria. Marathon é indicada para famílias com crianças.

Seven Mile Bridge
A Seven Mile Bridge é uma das partes mais impressionantes da 

Overseas Highway e é uma das maiores pontes do mundo. Paralela a 

esta ponte se encontra a Old Seven Mile Bridge, construída no início 

do século XX como componente da antiga Overseas Railway, a obra-

prima de Henry Flagler. Durante quatro anos se trabalhou noite e dia 

para terminar a construção. A ilha deve seu nome a um dos construto-

res, que disse: “Isto já está virando uma maratona”.

Uma grande parte da Overseas Railway foi destruída por um furacão 

em 1935, mas a velha ponte permaneceu em boa parte intacta. Pigeon 

Key foi, durante a construção, o lugar que se tornou o lar de 400 traba-

lhadores. No museu você viverá a história da construção da ponte Old 

Seven Mile Bridge em imagem, som e objetos. Admirar a ponte do 

alto? Suba num biplano da Segunda Guerra Mundial que pertence à 

Overseas Aero Tours. Durante o voo você verá também tubarões, 

garças e golfinhos.

Turtle Hospital
O Turtle Hospital em Marathon é o único hospital de tartarugas marinhas 

reconhecido no mundo. Tartarugas doentes, extraviadas ou feridas são 

tratadas aqui e, se possível, postas de novo em liberdade. Você poderá 

fazer uma visita guiada educativa e, no final do passeio, alimentar as 

tartarugas. MM 48.5 Bayside.

Sombrero Beach
Sombrero Beach (MM 50 Oceanside) é uma praia bem cuidada com 

diversas trilhas para passeios e lugares para fazer piquenique, além de 

se poder também nadar nela. A um par de quilômetros da costa se 

encontra Sombrero Reef, que faz parte do recife de corais vivo sob 

proteção das Keys.

Crane Point
Mais um lugar fantástico é o Crane Point Museum, Nature Center & 

Historic Site. Neste oásis de árvores tropicais e caminhos naturais com 

displays educativos pode-se ir, entre outros lugares, ao Marathon Wild 

Bird Center e ao Museum of Natural History, onde se aprende mais 

sobre tartarugas marinhas e o modo de vida dos indígenas. Também há 

um banheiro para crianças e um navio pirata de madeira para brincar. 

MM 50.5 Bayside.

Dolphin Research Center 
No Dolphin Research Center (MM 59 Bayside) você aprenderá tudo 

sobre golfinhos e leões marinhos e poderá nadar com eles. Mesmo a 

filha de 44 anos do Flipper continua nadando por aqui! O Dolphin 

Connection (MM 61 Oceanside) é outra opção de interação com os 

golfinhos.

Island Fish Company
Felizmente as Keys são sempre banhadas de muito sol e os pores de sol 

daqui são fascinantes. No Island Fish Company (MM 54 Bayside) você 

pode tanto contemplar o pôr do sol quanto os maravilhosos peixes vivos.

Marathon

região região

Sombrero Beach
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Antes de chegar à efervescente Key west, você poderá ter 
muito sossego em Big Pine e nas Lower Keys. esta parte 
do arquipélago é famosa pelas suas alvas praias, flores-

tas de mangues e pelo estranho cervo das Keys. É altamente 
aconselhável fazer uma viagem de descobrimento de caiaque ou 
de paddleboarding.

A região Big Pine Key e Lower Keys começa com a ponte Seven Mile 

Bridge em Little Duck Key (MM 40) e prossegue até Stock Island (MM 

5) no oeste. Por se defender há mais de 60 anos o ecoturismo e a preser-

vação dos recursos naturais únicos, esta região é chamada Natural Keys. 

Há duas reservas nacionais de vida selvagem, uma reserva nacional su-

baquática e o parque estatal. As ilhas são circundadas de flora e fauna 

tropicais. Toda a região é indicada para uma variedade de atividades 

como snorkel, mergulho, pesca, caiaque, paddleaboarding, kiteboarding, 

caminhadas e passeios de bicicleta.

Bahia Honda State Park
A primeira área natural que se vê em direção a Key West é ao mesmo 

tempo uma das mais bonitas. O Bahia Honda State Park tem lindas praias 

que são regularmente premiadas pela sua beleza. Aqui você encontrará 

uma parte da Old Bahia Honda Bridge, que já fez parte da Overseas 

Railway. Na ponte há uma bela vista da ilha e quando a água está clara, 

veem-se peixes, garças e tartarugas marinhas. Atualmente é proibido o 

trânsito de automóveis na ponte velha, mas pode-se ir de bicicleta, a pé 

ou pescar. O Bahia Park é um local popular para fazer piquenique, rela-

xar na praia e contemplar os românticos pores do sol. Você também po-

derá andar de caiaque, fazer paddleboarding, snorkel e mergulhar. 

Recomendamos reservar um passeio para os fenomenais recifes de co-

rais do Looe Key National Marine Sanctuary. Há também vários cam-

pings e áreas de recreação no parque estatal. MM 37 Oceanside.

Key Deer Refuge
O National Key Deer Refuge cobre uma vasta área repleta de florestas 

de coníferas, árvores tropicais de madeira-de-lei (hammocks), mangues 

e pântanos. Aqui vivem mais de 20 espécies estranhas de plantas e ani-

mais, das quais 5 espécies só existem aqui. O que há de mais famoso são 

os cervos das Keys, pelos quais a área natural é renomada. 

Com a fundação do National Key Deer Refuge havia apenas 27 exemplares 

desse animal. Desde então, sua população cresceu até uns 800. Os cervos 

das Keys são o melhor que existe para observar ao nascer e ao pôr do sol. O 

centro turístico (MM 30 Bayside) é uma base de operações com diversas 

plataformas de observação e caminhos para andar a pé ou de bicicleta.

Big Pine e Lower Keys

Blue Hole
Ao lado do centro turístico do National Key Deer Refuge se encontra o 

Blue Hole, uma antiga mina que proporcionou a pedra usada para a cons-

trução da Overseas Railway. Atualmente a mina está cheia de água e po-

dem-se ver jacarés e várias aves aquáticas. O Blue Hole fica no Key Deer 

Boulevard. MM 30 Bayside.

Great White Heron National Refuge
O Great White Heron National Refuge é outra área natural especial. A 

reserva, que se estende por várias ilhas e águas, é o lar da garça-branca-

grande. Esta maravilhosa ave branca é a maior ave de pernas compridas 

da América do Norte e só se encontra nas Keys e na porção sul da 

Flórida. Diversas organizações oferecem passeios de caiaque, canoa e 

barco em suas águas pouco profundas.

Navios naufragados
Não só os corais coloridos e os peixes tropicais do Looe Key National 

Marine Sanctuary chamam a atenção dos mergulhadores. Em Big Pine 

e das Lower Keys há diversos navios naufragados interessantes. O mais 

conhecido é o Adolphus Busch Sr., um navio de carga de quase 65 me-

tros de comprimento, que se encontra a uns 11 quilômetros a sudoeste 

de Big Pine Key. Desde 1998 esse navio está submerso e atua como re-

cife artificial. Papa Joe e Flagler’s Barge são nomes de outras embarca-

ções naufragadas.

Perky’s Bat Tower
Em Sugarloaf Key você verá os esforços que se iniciaram o ano passa-

do para se controlar a população de moscas nas Keys. Richter Perky, 

proprietário de hotel nas Lower Kesy, a quem pareceu que as moscas in-

comodavam muito seus hóspedes, mandou construir em 1929 uma tor-

re de madeira para morcegos. O plano de que os morcegos que seriam 

atraídos comeriam todas as moscas não deu certo. Mesmo assim a 

Perky’s Bat Tower está registrada no National Register of Historic Places. 

MM 17 Bayside.

Ilhotas
Vale a pena conhecer mesmo as ilhas menores das Lower Keys, como 

Summerland Key, Big Torch e Little Torch Key, Cudjoe Key e Big 

Coppitt Key. De Key West é muito simples chegar a essas Keys. 

Recomendamos conhecer as inabitadas Saddlebunch Keys, com muitas 

praiazinhas, lagunas e mangues (inesquecíveis ao pôr do sol). Próximo 

à ponte Seven Mile Bridge se encontram Duck Key e Ohio Key, onde se 

pode parar para fazer piquenique. Conheça também No Name Key e 

tome algo refrescante ou coma uma deliciosa pizza no No Name Pub. 

Looe Key Tiki Bar é muito bom depois de um dia na água.

região

Bahia Honda State Park 

Key Cervo

Old Bahia Honda Bridge
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Key west, com suas casas coloridas, muitos bares, restaurantes, 
galerias e praias, é a ilha mais fascinante das Keys. Curta o 
pôr do sol em Mallory Square, visite a hemingway home, 

experimente a fantástica torta de limão de Key, veja golfinhos selvagens 
e faça um passeio de barco para o Dry Tortugas National Park.

Key West não é só a última ilha das Florida Keys, mas também o ponto 

mais ao sul dos Estados Unidos. Aqui há um ambiente muito descon-

traído com barzinhos acolhedores e a ilha que é uma cidade é também 

um lugar que respira arte onde moram muitos artistas e escritores. Na 

Gallery on Greene, por exemplo, pode-se admirar a obra de inumerá-

veis artistas de toda a redondeza. Mas Key West também tem lindas 

alamedas ladeadas de palmeiras, flores tropicais e casas coloridas de 

estilo vitoriano. Aqui se encontra o charme do século XIX que era 

peculiar às Keys, mas também todo o conforto que se pode imaginar. 

Key West declarou-se independente no início dos anos 80 e desde 

então se tem visto o termo lúdico Conch Republic (República das 

Conchas) nas ruas.

De trenzinho ou bicicleta
No centro de Key West há influências cubanas, entre outras, por exem-

plo, nas lojas de charutos, e das Bahamas (histórica Bahama Village). 

Com o Old Town Trolley dá para ver em pouco tempo muitos dos des-

taques do lugar. O trenzinho tem 12 paradas e os condutores contam 

suas próprias anedotas (grátis até os 12 anos de idade). Uma alternativa 

é o Conch Tour Train. Por a ilha ser compacta, é possível explorar Key 

West de bicicleta. Com Lloyd’s Tropical Bike Tours você ficará conhe-

cendo os mais recônditos jardins e parques tropicais, poderá sorverá as 

flores mais exóticas e experimentar as frutas locais. É melhor fazer tudo 

isso de bicicleta ou de pedi cab (bicicleta que faz às vezes de táxi).

Southernmost
Key West fica mais perto de Cuba (150 km) do que de Miami (200 km) 

no ponto mais ao sul do país, uma boia colorida de pedra é provavel-

mente a decoração mais popular para uma foto. Também se pode admi-

rar a Southermost House. Esta linda casa de 1896 (Duval Street) fun-

ciona atualmente como hotel.

Hemingway Home
Ernest Hemingway é, sem sombra de dúvida, o antigo habitante mais 

famoso de Key West. Sua casa e escritório estão esperando a sua visita 

na rua Whitehead Street 907. O museu retrata a vida de Hemingway e a 

história literária americana.

Museus e faróis
Ao lado da Hemingway Home há uma variedade de museus. Recomendamos, 

entre outros, o Truman Little White House (a antiga residência de descanso 

do ex-presidente Truman), o Mel Fisher Maritime Museum e o Custom 

House Museum. Suba também no Key West Lighthouse, um farol do 

século XIX que funciona ao mesmo tempo como museu.

Key West

região

Mallory Square e vida noturna
Mallory Square é o lugar indicado para celebrar o pôr do sol. Aqui artistas 

de rua põem diariamente a vida noturna em movimento. Beberique um 

coquetel, curte o pôr do sol e depois descubra as ruazinhas circundantes. 

Duval Street é uma rua de entretenimento. Durante o Duval Crawl (uma 

visita a vários bairros da região) você pode curtir uma margarita gelada, 

uma boa taça de vinho ou chope da hora nos cafés mais interessantes. 

A variedade de restaurantes também é grande. Experimente frutos do 

mar na Conch Republic Seafood Company, comida cuba no El Mesón de 

Pepe, coma frango no Blue Heaven ou uma boa sobremesa no Better 

than Sex (restaurante só com sobremesa). Não vá embora das Keys sem 

provar uma Key lime pie, um famoso cheesecake de limão.

Praias
Key West é circundada de belas praias, como Higgs Beach, Smather’s 

Beach, South Beach e a praia do Fort Zachary Taylor, do século XIX. 

Da costa se podem avistar várias ilhotas bonitas com praias branquinhas.

Dry Tortugas National Park
Dry Tortugas National Park fica a uns 100 km a oeste de Key West e 

compõe-se de diversas ilhas paradisíacas, corais e bancos de areia. Só 

dá para chegar lá de barco ou de hidroavião. As balsas saem às 8 horas 

e lá pelas 17 horas estão de volta ao porto de Key West. No caminho se 

veem ilhas belíssimas e sempre se está circundado de água clara turquesa, 

além das belas aves, tartarugas marinhas e golfinhos. O ponto alto é o 

impressionante Fort Jefferson, da época da Guerra Civil Americana. Aqui 

é possível fazer snorkel ou tomar sol numa das mais belas praias das Keys.

Remando em The Lakes
Quem quer ficar perto da praia pode ir de catamarã aos The Lakes, que são 

águas pouco profundas com ilhotas inabitadas na parte traseira de Key West. 

Entre num caiaque e reme sobre corais e entre mangues. Este é também 

um ótimo lugar para fazer kiteboarding e paddleboarding. Atualmente se 

pode fazer paddleboarding ou andar de canoa em Key West depois do pôr 

do sol, quando se podem avistar animais que não se veem durante o dia. A 

iluminação é feita por lâmpadas de led no fundo dos barcos. É possível 

fazer paddleboarding à noite com Ibis Bay Paddle Sports.

Safáris com golfinhos e excursões de mergulho
Ao redor de Key West vivem centenas de golfinhos selvagens. Faça um 

safári com golfinhos (saindo do porto) e observe os animais no seu hábitat 

natural. Os mergulhadores apreciarão não só os lindos corais, mas também 

navios naufragados, como o Vandenberg (navio de guerra americano), 

com seus 160 metros de comprimento. Quer fazer algo romântico? 

Então reserve um cruzeiro ao pôr do sol.

Higgs Beach



florida keys & key westflorida keys & key west 1716

Festeje e aproveite a vida... em nenhum outro lugar se faz 
isso tão bem quanto nas Florida Keys. As férias ficam ainda 
mais especiais se você as passar na ilha durante um dos 

vários festivais e feriados. Segue uma seleção.

Conch Republic Independence Days (abril)
Key West declarou-se independente dos Estados Unidos em 23 de abril 

de 1982 depois de os habitantes da ilha passarem por rígidos controles 

para entrar na parte continental dos Estados Unidos. Apesar de a inde-

pendência da República das Conhas ter sido proclamada de brincadei-

ra, tem certo tom sério. A mensagem era opor-se a um governo enlou-

quecido pelo poder e oferecer humor, calor e respeito. Nas Keys ainda 

reina o espírito de liberdade, e para sentir isso na pele, visite-as duran-

te os dias de independência da República das Conchas. Durante uma 

semana inteira há mercados de rua, procissões, shows de travestis (Key 

West é conhecida pelos shows com drag queens) e uma luta sangrenta 

no porto de Key West.

Festa em lua cheia (às segundas-feiras)
No Morada Bay Beach Café em Islamorada toda segunda-feira é dia de 

festa em lua cheia. Durante esta grande festa de rua há fogueiras, apre-

sentações de capoeiristas brasileiros, Junkanoo Parade das Bahamas e 

uma espécie de circo na praia com artistas andando de perna de pau, 

cuspindo fogo e fazendo acrobacias.

Hemingway Days Festival (julho)
Hemingway é um dos antigos habitantes mais famosos de Key West. O 

escritor é homenageado todos os anos na terceira semana de julho 

durante o Hemingway Days Festival. Realizam-se torneios de pesca, 

competições de escrita e mercados de rua. Um dos pontos altos é a 

competição de sósias no Sloppy Joe’s Bar na Duval Street, onde 

Hemingway gostava de ir tomar coquetéis.

Underwater Music Festival (julho)
O singular Underwater Music Festival é realizado anualmente no 

segundo sábado de julho perto de Looe Key, na costa de Big Pine e das 

Lower Keys. Delicie-se com música tocada embaixo da água enquanto 

faz snorkel ou mergulha entre os mais belos recifes de corais.

Keys Birding & Wildlife Festival (setembro)
O evento anual acontece em setembro no Curry Hammock State Park 

em Marathon. Durante excursões é possível ver as espécies únicas de 

aves das Keys. Para as crianças também há atividades especiais.

Para ver mais festivais, clique em www.fla-keys.com/calendarofevents

 festivais

Festejar

Hemingway Days

Conch Republic Independence Days
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Nesta exclusiva você entrou em contato com as diversas 
possibilidades que as Florida Keys oferecem. Abaixo você 
encontrará 12 coisas que, na nossa opinião, você não pode 

deixar de fazer.

1. Faça snorkel ou mergulhe no John Pennekamp Coral Reef State 

Park (Key Largo), um dos mais fascinantes lugares para mergulhar do 

mundo.

2. Faça paddleboarding ou ande de caiaque no interior das Keys, atualmente 

também possível depois do pôr do sol (graças às lâmpadas de led).

3. Pegue uns peixes em Islamorada, a capital da pesca do mundo, e 

leve seus peixes para grelhar num dos restaurantes acolhedores à beira 

do mar.

4. Vá observar os golfinhos selvagens saindo do porto de Key West. 

Centenas dessas criaturas simpáticas vivem ao redor das Keys.

5. Faça um passeio de barco para o paradisíaco Dry Tortugas National 

Park, com o famoso Fort Jefferson. Não deixe de levar seu snorkel.

6. Visite o singular Turtle Hospital de Marathon. Faça uma visita guiada 

e ajude a alimentar as lindas tartarugas marinhas.

7. Tome uma cerveja gelada no Caribbean Club em Key Largo. Aqui 

foi filmado o filme Key Largo em 1947, estrelando Humphrey Bogart.

8. Ande pela ponte Seven Mile Bridge, provavelmente o trecho mais 

impressionante da Overseas Highway. Dê um pulo no Pigeon Key e 

ouça as histórias sobre a construção da lendária Overseas Railway.

9. Conheça o Bahia Honda State Park e relaxe numa das suas belas 

praias. Caminhe na antiga ponte para ter uma vista fenomenal. Quem 

sabe você não verá garças e tartarugas marinhas.

10. Contemple a linda natureza do National Key Deer Refuge em busca 

do singular cervo das Keys, que não chega a meio metro de comprimento.

11. Curta o pôr do sol em Mallory Square e aproveite a vida noturna de 

Key West. Durante um Duval Crawl descubra vários bares acolhedores. 

Quem gosta pode apreciar os fabulosos shows com drag queens.

12. Em busca de adrenalina? Faça parapente, voe de hidroavião, ou 

ganhe seu James Bond durante uma Jetpack Adventure! (ver foto).

12 actividades
Informações práticas
Como chegar
Pode-se chegar a Miami diariamente em diversos voos normais ou fre-

tados, fazendo ou não escala na Europa ou nos Estados Unidos. Key 

West também conta com aeroporto internacional com voos diretos 

saindo de Miami, entre outros lugares. Marathon dispõe de um peque-

no aeroporto para jatos particulares e fretados. Saindo de Fort Myers 

Beach e Marco Island há balsas da Key West Express para Key West 

(3,5 horas de travessia).

De Miami para as Keys
Saindo do aeroporto de Miami, em uma hora se chega a Key Largo 

(cerca de 95 km), a ilha mais ao norte das Florida Keys. Chega-se a 

Key West, a ilha mais ao sul, saindo de Miami em apenas três horas 

(cerca de 260 km). Pega-se a U.S. 1, mais conhecida como Overseas 

Highway, uma das rodovias mais bonitas dos Estados Unidos.

Como viajar
A maioria esmagadora dos turistas vai de carro alugado para as Keys, 

mas também se pode ir de ônibus (Greyhound Lines) ou condução 

disponibilizada pelo aeroporto (Keys Shuttle e Florida Keys Express 

Shuttle). De Miami para as Keys é cobrado pedágio (uns poucos dólares). 

Na maioria dos carros de aluguel há um selo que lhes permite passar 

por todos os pedágios SunPass sem parar. Uma vez nas Keys, há indi-

cadores de milhas ao longo da estrada que informam a todo o tempo a 

localização do viajante.

No local
Entre as diversas Keys você poderá deslocar-se de carro e poderá esta-

cionar tranquilamente em praticamente todos os lugares. É muito simples 

fazer pequenos passeios saindo do local onde você ficará hospedado. O 

lugar oferece excelentes oportunidades para andar de bicicleta ou a pé 

(algumas ilhas também dispõem de trólebus). No centro de Key West 

recomenda-se caminhar ou andar de bicicleta por ser bastante movimen-

tado a maioria das vezes. Depois de uma saidinha à noite você poderá 

tomar uma bicicleta que funciona como táxi de volta para o hotel.

Eletricidade
Traga um adaptador, já que os plugues americanos não têm dois, mas 

três pinos.

Passaporte e ESTA
Para ir aos Estados Unidos, não é necessário apenas um passaporte 

válido, mas também se deve solicitar autorização oficial para poder 

viajar para a ilha. Isso pode ser feito preenchendo o formulário ESTA 

(Electronic System for Travel Authorization) no endereço esta.cbp.dhs.

gov (pelo menos 72 horas antes da partida). É necessário cartão de cré-

dito e, após a autorização, são debitados 10 dólares mais 4 dólares de 

custos administrativos.

Fuso horário
Na costa leste dos Estados Unidos, onde também ficam as Florida 

Keys, são 6 horas a menos do que em Portugal e duas horas a menos do 

que no horário de Brasília.

Moeda
A moeda dos Estados Unidos é o dólar. 
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