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The Palm Beaches – a melhor maneira de curtir a Flórida®  

 
Localizada a duas horas a sul de Orlando e uma hora a norte de Miami, The Palm Beaches 
oferece todas as comodidades a seus visitantes, do luxo clássico a maravilhas naturais. Com um 
conjunto diversificado de opções de hospedagem, desde propriedades luxuosas a hotéis de 
marcas renomadas, essa região atende a todos os gostos. Sua inovadora cultura gastronômica, 
variedade eclética de estabelecimentos comerciais e atrações inigualáveis a transformam no 
lugar ideal para curtir a Florida®.  
 
Nas páginas a seguir, você encontrará uma visão geral dos estabelecimentos/recursos mais 
exclusivos da região:  
 
Definida por distritos 
The Palm Beaches possui 38 cidades e 15 distritos, 12 deles com foco turístico em restaurantes 
e shoppings, dois com foco em turismo de ecoaventura e um com foco no Centro de 
Convenções do condado de Palm Beach e no Distrito de Artes e Entretenimento vizinho. 
Situada ao longo da costa atlântica, a sul da Flórida, e estendendo-se ao longo da costa 
ocidental do lago Okeechobe, The Palm Beaches está localizada entre os condados de Martin e 
Broward. Os distritos de Palm Beach oferecem experiências, culturas e conjuntos de eventos 
distintos a seus visitantes. Alguns distritos incluem: Palm Beach e Worth Avenue, Clematis 
Street, CityPlace/Convention & Entertainment District de West Palm Beach, Northwood Village, 
Antique Row, Palm Beach Gardens, Jupiter/Juno Beach, Lake Worth, Boynton Beach, Delray 
Beach, Centro de Boca Raton, Boca Town Center e Glades Road, Wellington, e lago 
Okeechobee.  
 
Destino de resort preferido da América® 
Em 1893, Henry M. Flagler classificou Palm Beach como um “verdadeiro paraíso”. Nesse ano, 
Flagler começou a construir o maior hotel de madeira do mundo, o Royal Poinciana Hotel, em 
Palm Beach, ligando sua estrada de ferro do norte dos Estados Unidos ao sul da Flórida. Em 
1896, ele inaugurou o Palm Beach Inn, que veio a se tornar The Breakers Palm Beach, 
atualmente a lendária propriedade com classificação de Cinco Diamantes da American 
Automobile Association (AAA). Apenas 18 anos mais tarde, a cidade de Palm Beach foi 
incorporada. Desde então, figuras públicas de renome – desde a elite de Hollywood, chefes de 
estado, ícones da literatura até magnatas internacionais – vêm desfrutar da exuberante ilha de 
Palm Beach, que há mais de um século é o principal destino de férias desse público. O Flagler 
Museum (Museu Flagler), localizado em Palm Beach, proporciona uma ideia da vida do 
magnata, pois oferece um passeio a Whitehall, sua residência de inverno. A rica história da ilha, 
a arquitetura inspirada em Addison Mizner, os resorts luxuosos e a famosa Worth Avenue 
enaltecem esse local histórico. 
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Próspera cultura gastronômica 
Com mais de dois mil restaurantes locais e uma equilibrada fusão de chefs famosos, 
principiantes inovadores e mestres clássicos, The Palm Beaches oferece uma gama diversa e 
abundante de opções gastronômicas. Restaurantes ecléticos e vanguardistas, independentes, 
provençais, e em resorts se reúnem para proporcionar à região sua reputação global de 
verdadeira miscelânea de culturas para exploração culinária. Culinárias de todos os cantos do 
mundo e em todos os estilos gastronômicos imagináveis podem ser encontradas em toda The 
Palm Beaches. Daniel Boulud, Clay Conley e Masaharu Morimoto são alguns dos chefs 
mundialmente famosos que contribuem com seus dotes para a experiência gustativa desse 
destino. Além disso, vários chefs conquistaram prêmios de prestígio, incluindo os da lista de 
“Melhores Chefs do Sul” da Fundação James Beard. O local também é sede de alguns dos mais 
esperados eventos gastronômicos anuais da Flórida, incluindo Boca Bacchanal, Savor the 
Avenue, Palm Beach Food & Wine Festival, Flavor Palm Beach e Taste of The Palm Beaches, 
entre outros. 
 
Lojas de categoria internacional 
The Palm Beaches oferece uma oportunidade única para você realizar uma verdadeira sessão 
de terapia de compras. Faça compras em diversas butiques de estilistas e marcas renomadas 
nos melhores shoppings do mundo ou nas avenidas históricas. Se quiser economizar, visite os 
outlets ou encontre peças ecléticas em butiques de produtos usados. Internacionalmente 
conhecido como a Meca das compras de padrão internacional, a Worth Avenue de Palm Beach 
é um importante destino de compras para designers na Flórida e uma verdadeira passarela para 
as grandes marcas de moda da atualidade. 
 
Os compradores também encontram grandes marcas, ofertas imperdíveis de design e achados 
verdadeiramente únicos nas lojas de produtos usados, de Tequesta a Delray Beach, e além. O 
condado possui uma grande variedade de distritos de compras localizados desde Jupiter, a 
norte, a Palm Beach, ao centro, estendendo-se até Wellington, a oeste, e Boca Raton, a sul, e 
em vários outros locais. Encontre informações detalhadas sobre todos os distritos de compras 
em: www.palmbeachfl.com/media/kit/facts/ 
 
Atividades marinhas, canais e praias 
Os 75 km de costa atlântica e incontáveis canais oferecem uma abundante riqueza de águas  
em The Palm Beaches.  A gama de atividades dentro e fora da água é infinita e inclui pesca, 
mergulho, prática de snorkel, navegação à vela, stand up paddle, canoagem, passeios de jet ski, 
caiaque, barco, iatismo, entre outros.  Com uma temperatura média anual de 25 °C sob o 
abundante sol da Flórida, esse invejável clima subtropical oferece o ambiente ideal para 
entretenimento aquático o ano inteiro.  Além disso, a proximidade com a Corrente do Golfo 
proporciona temperaturas oceânicas confortáveis,  
aquecendo as águas do Atlântico para os banhistas e tornando-as bastante claras para os 
mergulhadores.  Para curtir um dia fora da água, há uma grande variedade de restaurantes nas 
marinas e à beira dos cais do Canal Intercostal.  
 
Florida’s Golf Capital®  
Visitantes de todos os níveis de habilidade podem jogar em 160 campos de golfe públicos e 
privados, incluindo o famoso fairway do PGA National Resort & Spa, The Breakers Palm Beach, 
The Seagate Hotel & Spa’s Seagate Country Club e o Boca Raton Resort & Club. Além de alguns 
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dos melhores campos do mundo, a Florida’s Golf Capital® também abriga inúmeras lojas 
profissionais, instalações de ensino, campos de prática e a Junior Golf Academy. The Palm 
Beaches é sede da PGA of America e de dois de seus mais aclamados torneios, o Allianz 
Championship e o Honda Classic. 
 
Spa e bem-estar 
Há uma grande variedade de spas luxuosos reconhecidos internacionalmente por seus 
tratamentos de rejuvenescimento na região. Os diversos spas e centros de bem-estar oferecem 
desde piscinas de água mineral e sais do Mar Morto até linhas de produtos exclusivos e 
tratamentos suntuosos, além de experiências reconfortantes para a mente, corpo e alma. Entre 
alguns dos mais renomados spas em resorts estão o Jupiter Beach Resort & Spa, PGA National 
Resort & Spa, Marriott Singer Island Palm Beach Resort, The Breakers Palm Beach, Four Seasons 
Resort, Eau Palm Beach Resort & Spa e o Boca Raton Resort & Club. Com dezenas de estúdios 
de ioga localizados em todo o condado, há centenas de formas de relaxar e se revigorar em The 
Palm Beaches. 
 
Florida’s Cultural Capital® 
As mais de 200 atrações culturais, incluindo teatros, museus, centros de arte, auditórios 
cobertos e ao ar livre, belos jardins e outros espaços culturais, fazem de The Palm Beaches a 
capital cultural da Flórida. Entre essas atrações estão Jupiter Inlet Lighthouse & Museum, Maltz 
Jupiter Theatre, Norton Museum of Art, Ann Norton Sculpture Gardens, Kravis Center for the 
Performing Arts, Morikami Museum & Japanese Gardens, Wick Theatre & Costume Museum e 
o Boca Raton Museum of Art. Há também uma variedade de opções culturais com artistas 
renomados em todo o país, além de eventos anuais reconhecidos internacionalmente. Entre os 
eventos mais notáveis estão: Artigras, Art Palm Beach, SunFest, Lake Worth Street Painting 
Festival, Delray Affair e Boca's Festival of The Arts.  
 
Diversão em família 
As mais de cem atrações voltadas para a família acolhem pais e crianças, independentemente 
do orçamento da viagem, e oferecem uma variedade de atividades e opções culturais e 
educacionais ativas para os visitantes aproveitarem. Suba o histórico Jupiter Inlet Lighthouse 
para apreciar uma vista espetacular, veja tartarugas e a vida marinha de perto no Loggerhead 
Marinelife Center, alimente uma girafa no Lion Country Safari, faça uma descoberta no South 
Florida Science Center & Aquarium, passeie de canoa pelos canais do Everglades ou faça uma 
caminhada pelo Florida’s Natural Scenic Trail.  
 
GLBT  
The Palm Beaches abriga o Compass Community Center, um dos maiores pontos de encontro 
das comunidades lésbicas, gays, bissexuais e transgêneras, assim como o coral masculino 
Voices of Pride e uma gama de opções de entretenimento artístico. Em abril, a International 
Gay Polo League realiza seus torneios em Wellington, um dos destaques da comunidade. O 
Compass também realiza seu Pride Fest anual na primavera, no centro de Lake Worth. As 
acomodações, atrações e restaurantes proporcionam uma experiência acolhedora para que 
todos experimentem a melhor maneira de curtir a Flórida®. Desde que a Flórida tornou-se em 
janeiro de 2015 o 36.º estado a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, espera-
se que a região se torne um destino cada vez mais procurado por casais do mesmo sexo em 
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busca de um autêntico casamento e/ou lua de mel na Flórida.  
 
Famoso internacionalmente pelo Achigã – e outros peixes! 
O lago Okeechobee, que contorna a fronteira oeste da região, é mundialmente famoso pelo seu 
achigã. Os pescadores soltam seus anzóis no segundo maior lago de água doce dos Estados 
Unidos, ansiosos para pegar seu “peixe troféu”. Não há outro lugar em que a quente corrente 
setentrional do Golfo se aproxime mais da costa dos Estados Unidos que em The Palm Beaches, 
tornando a pesca uma atividade abundante. Os pescadores podem jogar seus anzóis em 
incontáveis quilômetros de produtivos canais de pesca, estuários e no Canal Intercostal dessa 
famosa zona de pesca. A temporada de pesca ocorre praticamente o ano todo, mas algumas 
espécies de peixes são mais abundantes em certas épocas do ano. Enquanto o inverno é o pico 
para o gaiado e o achigã, a transição para a primavera traz o robalo e o espadim azul às águas 
doces da região. Sob o sol do verão, os pescadores podem encontrar dourados, o cavala-
wahoo, o peixe-vela e o casual atum. No inverno, as tainhas e curimãs viajam pelas praias 
costeiras a sul, assim como a anchova, o robalo, o tarpão, o peixe-rei, o aracaroba, entre 
outros. E, durante o ano todo, viajantes que curtem atividades aquáticas podem desfrutar de 
viagens de barco e passeios de caiaque por todos os portos intercostais de The Palm Beaches. 
Não se esqueça de obter uma licença de pesca  on-line na Flórida em: 
http://myfwc.com/license/. 
 
Experiências únicas 
Os turistas podem desfrutar de uma variedade de experiências únicas, como passear de 
bicicleta sob a luz da lua cheia ao longo dos mais de 24 km de trilhas do parque Riverbend, ver 
animais de perto no Lion Country Safari, presenciar a desova de tartarugas marinhas no 
Loggerhead Marinelife Center, testemunhar o resgate e a recuperação de animais nativos no 
Busch Wildlife Sanctuary, ver grandes felinos no McCarthy’s Wildlife Sanctuary ou no Panther 
Ridge Conservation Center, presenciar a alimentação de tubarões no Sandoway House Nature 
Center, explorar as trilhas naturais do Gumbo Limbo Nature Center, observar os campos de 
treino do St. Louis Cardinals e do Miami Marlins no Roger Dean Stadium em Jupiter, mergulhar 
no único Scuba Country Club particular do país ou desfrutar de passeios de aerobarco no 
Everglades.  
 
O surpreendente “lado selvagem” de The Palm Beaches 
The Palm Beaches é a principal porta de acesso ao parque nacional Everglades, na Flórida, onde 
os visitantes podem explorar esse tesouro natural norte-americano. O Arthur R. Marshall 
Loxahatchee National Wildlife Refuge compreende mais de 570 km² do parque Everglades e 
está rodeado por um sistema de canais e diques de 90 km. O exclusivo passeio de aerobarco 
pode ser apreciado ao longo de um dos cursos de água mais serenos e belos da Flórida. O stand 
up paddle e os caiaques também são uma forma popular de explorar os imponentes arredores 
e observar a vida selvagem nativa. Situada mais ao norte, a zona úmida de 60 km² do Grassy 
Waters Preserve representa um remanescente primitivo desse antigo ecossistema. Esse 
mosaico de áreas úmidas, ilhas arbóreas e redes florestais é fonte de inspiração de vários 
artistas. Entre outras atrações interessantes estão os vários, exclusivos e pitorescos parques 
estaduais, acampamentos e trilhas para caminhadas.  
 
Temporada de polo e equitação 
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A comunidade ocidental de Wellington, em The Palm Beaches, é um dos três principais pontos 
de atividades de polo e equitação. Na verdade, o International Polo Club Palm Beach possui os 
melhores jogadores e equipes de polo do mundo, sendo o epicentro de atividades sociais de 
janeiro a abril. Projetada para jogadores amadores e experientes, a Escola de Polo está aberta 
para adultos e crianças que queiram aprender esse magnífico esporte. No Palm Beach 
International Equestrian Center, os sábados à noite trazem centenas de pessoas à arena 
durante a temporada para testemunhar cavaleiros de renome internacional competindo em 
torneios de alta intensidade, seguidos de opções de entretenimento noturno de igual 
animação. Polo também é oferecido no Gulfstream Polo Club, localizado em Lake Worth. O 
Grand Champions Polo Club também tem uma sede em Lake Worth e em Wellington.  
 
Vida noturna o ano inteiro 
Quando o sol se põe em The Palm Beaches, a noite ganha vida com atividades para todas as 
idades.  Dos mais animados clubes de dança e bares nos terraços a sessões gratuitas de cinema 
para a família na orla da praia e festivais de rua noturnos, os diversos distritos da região se 
iluminam com opções de entretenimento para casais, solteiros e famílias.   
 
Algumas das áreas mais populares para diversão noturna incluem o novo restaurante à beira-
mar e o centro de entretenimento ao vivo e ao ar livre de Harbourside Place em Jupiter, além 
dos famosos clubes de jazz e animadas cervejarias localizadas no centro, nos jardins do Palm 
Beach Gardens. Próximo à Worth Avenue, na ilha de Palm Beach, os visitantes podem ver 
algumas celebridades em famosos clubes noturnos. Entre esses clubes há locais lendários como 
o famoso Leopard Lounge de The Chesterfield Palm Beach e o Royal Room do The Colony Hotel 
que oferece Cabaret Series e Motown Fridays. O centro de West Palm Beach, em Clematis 
Street, Waterfront Commons e CityPlace, oferece eventos de música e festas de rua gratuitos 
ao vivo e ao ar livre durante toda a semana, tudo conectado por um serviço gratuito de 
bondinho. Conhecido por seus espaços musicais e estilo artístico e eclético, Lake Worth oferece 
restaurantes exclusivos em uma atmosfera vibrante.  Reconhecida pela USA Today/Rand 
McNally como a menor cidade mais divertida da América, a vibrante e central Delray Beach 
ostenta mais de cem bares e restaurantes na Atlantic Avenue e Pineapple Grove. Eventos como 
o “Art & Wine Promenade”, que ocorre todos os meses em Northwood Village, o anual SunFest, 
o maior festival de música ao ar livre à beira-mar da Flórida, os semanais “Clematis by Night” e 
“Evenings on the Avenue” em Lake Worth, e o “On the Avenue” em Delray Beach garantem 
muitas horas de diversão. 
 
Romance e casamento em The Palm Beaches 
Há mais de um século, The Palm Beaches vem aperfeiçoando a arte de acolher e entreter seus 
hóspedes. Desde grandes eventos até recepções íntimas ou com o pé na areia, os casais 
encontram opções praticamente ilimitadas para criar um casamento que seja inesquecível e 
único, que celebra gosto pessoal e estilo. Como bônus adicional, os casais também podem 
entrar em contato com o Discover The Palm Beaches através do site: 
palmbeachfl.com/weddings, para obter assistência gratuita para o planejamento desse dia 
especial. 

 
 

### 
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Sobre Discover The Palm Beaches 
Discover The Palm Beaches, anteriormente Palm Beach County Convention and Visitors Bureau, 
é a empresa oficial de marketing turístico que promove as 38 cidades e 15 distritos turísticos 
conhecidos como The Palm Beaches, Flórida. O turismo é uma das principais atividades do 
condado de Palm Beach, tendo um impacto econômico anual de cerca de US$ 7 bilhões na 
economia local, e gerando US$ 42 milhões em receita de taxa de ocupação, vendas de estadias 
de cerca de US$ 623 milhões e 60 mil empregos. 
 

 

CONTATOS COM A MÍDIA:  
Ashley Svarney, Discover The Palm Beaches 
asvarney@palmbeachfl.com / +1.561.233.3030 
 
Malcolm Griffiths, Development Counsellors International (DCI) 
malcolm.griffiths@aboutdci.com / +1.212.444.7112 
 
 

1555 Palm Beach Lakes Boulevard, Suite 800,  
West Palm Beach, Flórida, EUA 33401 

TELEFONE: +1.561.233.3000 FAX: +1.561.233.3009 CENTRO DE MÍDIA: palmbeachfl.com/media 
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