INTRODUÇÃO
Prezado Associado RCI:
Você está recebendo este guia que tem o objetivo de
ajudá-lo a tirar o máximo de proveito da sua viagem
que cuidamos com tanto carinho.
Um dos destinos norte-americanos mais visitados por
brasileiros, Miami é também cenário para atrações de
peso como museus e construções históricas capazes
de justificar alguns dias a mais no roteiro. Miami
também tem uma animada vida noturna, com
excelentes bares, restaurantes e baladas que vão até
o raiar do sol, além de opções de esportes variadas,
como vela, golfe e wakeboard. Isso para não
mencionar a imensa e profunda herança hispânica, já
que em muitos lugares o espanhol é mais ouvido que o
inglês e é mais fácil achar nativos de Cuba, Porto Rico,
Venezuela e Brasil do que americanos anglo-saxões.
Cerca de 60% da população é de origem latina!
Mas o que a maioria quer mesmo é se esbaldar nas
dúzias de opções de boas compras.
Brinquedos,perfumes, roupas de grife, eletrônicos,
instrumentos musicais e máquinas fotográficas são só
a ponta do iceberg para despertar o sacoleiro que
existe em todos nós.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Aeroporto
O Aeroporto Internacional de Miami (MIA) é considerado um dos maiores aeroportos do mundo. Serve
150 diferentes companhias aéreas que voam para os 5 continentes. Ft.Lauderdale-Hollywood é outro
aeroporto internacional também usado para o Sul da Flórida. Esse aeroporto não tem tantos vôos
quanto o aeroporto de Miami, mas é uma alternativa de acesso menos congestionada.
Locomoção
Pelo formato de um quadrado planejado, Miami é uma metrópole muito fácil de navegar. Todas as
rodovias são direcionadas por norte/sul ou leste/oeste, por isso é quase impossível se perder.
Para facilitar a viagem, a maioria das estradas são numeradas e organizadas como northwest (NW),
northeast (NE), southwest (SW), e southeast (SE) começando desde a Miami Avenue e a Flagler Street
(rua Flagler). "Ruas" em Miami é direcionado lest/oeste. "Avenidas" vão em direção norte/sul.
O transporte público é acessível. Os tipos são: Metrobus, Metrorail, Metromover, e "Tri-Rail".
Metrobus é um sistema de ônibus público com mais de 60 rotas e estações e é o único transporte
público que presta serviço para Miami Beach. Metrorail é um trem elevado que conecta a parte sul de
Hialeah, Downtown, e a parte leste de Kendall. Metromover é um trenzinho circular elevado que só
serve área de Downtown. Tri-Rail é um sitema de trem regional que conecta a parte sul do Município de
Palm Beach com o Município de Miami-Dade. A estação mais ao sul é o Aeroporto Internacional de
Miami. O Tri-rail oferece transferência para você conectar com o Metro Rail e Metrobus no Município de
Miami-Dade.
Aluguel de Veículos
Alugar um veículo é a melhor maneira para aproveitar tudo o que Miami tem a oferecer.
Desta forma você terá autonomia e comodidade para visitar todas as praias, todas as atrações e até
mesmo visitar Orlando e seus parques. Se ainda não alugou, entre em contato agora mesmo e alugue
um carro HERTZ com 10% de desconto!
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Postos de Informação Turística
Surfside Tourist Information
Endereço: 9301 Collins Ave Surfside - South Miami City Hall
Miami Info Tours (Tourist Information Center)
Endereço: 2401 Collins Ave. - Miami Beach
Segurança
Miami é uma cidade relativamente segura. Entretanto, com em toda grande cidade onde há grande
concentração de visitantes, é necessário ter alguns cuidados com roubos e furtos. É aconselhável
deixar objetos de valor no cofre do quarto. É necessário estar sempre atento à carteiras e bolsas em
lugares com grande concentração de pessoas e levá-los nos bolsos dianteiros.
Gorjeta
Nos restaurantes, o costume é incluir de 15% a 18% de gorjeta na conta, quando o serviço é
satisfatório. Usualmente, a gorjeta não é incluída diretamente mas deve ser computada pelo cliente na
hora de pagar.
Outras informações úteis
- Não se exige a aplicação de nenhuma vacina para viajar para os Estados Unidos.
- Nos Estados Unidos, utiliza-se tomadas de 120 volts.
- É necessário a obtenção de visto.
- A moeda oficial é o dólar.
- O fuso horário é o GMT-5.
- Telefones úteis: Emergências (911) / Posto de Informação de Turismo: (305) 673-7400 / Aeroporto
Internacional de Miami: (305) 876-7000 / Setor de bagagens perdidas do Aeroporto de Miami: (305)
876-7377 / Correio - Serviço de atenção: 800-725-2161.
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CLIMA
O clima em Miami é o que realmente chamamos de tropical. As temperaturas altas e o sol estão presentes durante todo o
ano. Se você vai para Miami, se prepare porque as temperaturas são altas e o calor é extremamente forte em Abril, Maio,
Junho, Julho, Agosto e Setembro. A misturas das praias de Miami com esse sol intenso da principal cidade da Flórida,
transforma Miami como uma perfeita opção para quem gosta de sol, mar e uma boa praia paradisíaca para curtir a natureza
e descansar um pouco.
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PASSEIOS
City Tour em Português
Quando a gente chega num lugar novo nada melhor do que fazer um city tour em ônibus panorâmico para ter uma
idéia geral e se localizar. Ainda mais com guia em Português! Podemos parar e descer nos pontos turísticos e pegar
outro ônibus em seguida. Diariamente das 9 às 19h. Passeie pelos principais pontos turísticos, como Central Station,
Bayfront Park, Biscayne Boulevard, Miami Beach, South Beach, Art Deco District, Ocean Drive, Collins Avenue,
Bass Museum, Fontanebleu, Old Miami Beach City Hall, Alton Street e Jungle Island.

Go Miami Card
É perfeito para curtir ao máximo, economizar e aproveitar tudo de Miami! Entrada para mais de 25 atrações, além de
descontos em compras e restaurantes. Com até 7 dias de duração, incluindo museus e os seguintes passeios: Miami
Duck Tour; Fort Lauderdale Duck Tour; Gator Park Airboat Tour; Miami City Tour& Everglades Tour; Key West Tour;
Bar Hop Shuttle (só para maiores de 21); Palm Beach Princess Cruise; Casino Cruise; Schnebly Redland's Winery;
Art Deco Walking Tour e Lion Country Safari.

Art Deco District
O bairro Art Deco é um dos lugares mais bacanas de Miami Beach. Vintage, possui mais de 800 edifícios construídos
no estilo arquitetônico Art Deco, dos anos 20. Os edifícios mais famosos estão na Ocean Drive, na Collins Ave. e
Washington Ave. Super charmoso e bem conservado, imperdível!

Lincoln Road
No sofisticado bairro de South Beach e seus edifícios Art Deco, a Lincoln Road é uma rua comparada à Rodeo Drive
de Los Angeles, onde tudo rola em Miami Beach. Gostoso para andar à pé, sentar num café e ver o mundo passar...
Boutiques, galerias de arte, restaurantes, baladas, joalherias, livrarias, cinemas, etc. Lojas bacanas tipo Apple,
Diesel, L'Occitane en Provence, Sunglass Hut, Anthropologie, Quiksilver, Sports Express, Banana Republic , Swatch,
American Apparel, Bikini Village, Williams-Sonoma, Victoria´s Secret, Y-3, Energie, Gap, Geox e Osklen.

Miami Design District
O paraíso do design de moda e para quem curte coisas de casa, para quem vai casar e quer rechear o ninho com as
últimas novidades, galerias, antiquários, lojas de móveis, tapetes objetos de decoração. Gostoso para passear e ver
as tendências. Lá acontecem eventos como o "Design Miami"
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PASSEIOS
Fairchild Tropical Botanic Garden
Inaugurado em 1936, é um belo jardim botânico, com coleções raras de palmeiras, plantas exóticas, frutas e plantas
tropicais, lagos, ótimo para curtir sem pressa. Conservam plantas do sul da Flórida, Caribe, ilhas Oceânicas, África
Tropical,e Madagascar. É também conhecido como a casa da American Orchid Society. Já realizaram exposições
importantes com artistas como; Yayoi Kusama, Fernando Botero e Roy Lichenstein. O espaço é bem utilizado para
cerimônias de casamento e eventos de filmagem.

Tour de Arte em Miami
Apaixonados por arte, aproveitem para curtir Miami em seu melhor momento. Passeie pelo Design District, Midtown
e Wynwood, com um guia especializado e visite galerias de arte e museus, conheça os bastidores do mundo da arte
contemporânea e arte moderna, aprenda mais sobre fotografia, escultura, murais, grafite, obras e instalações de
arte. A visita de ônibus inclui a Margulies Collection no Warehouse, a Rubell Familly Collection, que tem uma das
maiores coleções de arte contemporânea do mundo, e o de la Cruz Contemporary Art Space, além de visitar as
famosas Wynwood Walls e as Wynwood Doors. O passeio inclui almoço ou jantar gourmet!

Passeio de Helicóptero por Miami
Fazer um vôo de helicóptero é um passeio inesquecível! O visual é lindo, passando por praias, casas maravilhosas,
South Beach, Miami Seaquarium e Key Biscayne, Government Cut, canal construído entre Miami Beach e Fisher
Island. Os vôos podem ser de 30, 45 ou 60 minutos.

Passeio de Barco
Biscayne Bay Sightseeing Cruise é um passeio de 90 minutos de barco pela baía de Biscayne. É um tour com belo
visual de South Beach, sua famosa arquitetura, Brickell Key, Fisher Island, casas espetaculares e você também pode
curtir as lojas e jantar antes ou depois no Bayside Marketplace. Sempre é gostoso sair de barco, tirar mil fotos no
mar azul de Miami!

Miami´s Auto Museum
Para os apaixonados por carros! Da coleção particular é possível ver carros de Hollywood, como os de James Bond,
Batman, os clássicos carros americanos do séc. XX (Ford, Paccard, Cadillac, Chevrolet, Dusenberg) carros
europeus (Citroen, Fiat, Moskvich, Zaz, daf, Sabra, AutoUnion, Audi), veículos militares, motos e scooters.
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NÃO VIAJE SEM...
Se ainda não adquiriu algum dos produtos abaixo, ainda dá tempo! Entre em contato agora
mesmo com a RCI Travel e solicite! Nossos consultores te ajudarão com muita satisfação no que for preciso.
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NÃO VIAJE SEM...
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BOA VIAGEM!
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