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Compras em The Palm Beaches 
 
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. Economize 
nos outlets ou encontre peças ecléticas em brechós.  
 
Os principais destinos de compras incluem (de norte a sul):  
 
Jupiter 
O Harbourside Place é o mais novo destino à beira-mar, próximo a Jupiter Riverwalk, e 
oferece um novo centro à cidade. 
 
Harbourside Place  
Você pode dirigir, atracar seu barco ou praticar stand up paddle no novo destino de 
entretenimento no centro de Jupiter. “Atraque e jante” em um dos nove restaurantes 
do complexo, faça compras em mais de 15 butiques, aprecie música ao vivo, divirta-se 
com a família, pratique ioga, visite o GreenMarket (mercado verde) e faça muito mais 
no anfiteatro ao ar livre ou torne seu passeio uma aventura noturna e passe a noite em 
um dos novos 179 quartos luxuosos do Wyndham Grand Jupiter. Desfrute de um 
passeio pelas ruas de tijolos artesanais da Jupiter Riverwalk, que oferece instalações de 
arte pública e atrações ao vivo em algumas noites.  
 
Palm Beach Gardens 
Descubra outros cinco distritos de compras repletos de opções de alimentação e 
entretenimento: 
 
The Gardens Mall  
Este destino de compras com cerca de 130 mil m² oferece aos clientes um cenário 
arquitetônico sensacional, com claraboias de dois andares de altura, fontes e esculturas, 
além de lojas-âncora como a Saks Fifth Avenue, Nordstrom, Bloomingdale’s, Macy’s e 
Sears. A combinação perfeita das 160 marcas de categoria internacional e as lojas mais 
procuradas mundialmente criam o cenário ideal para a elegante alta sociedade, pais 
atarefados, pessoas à procura dos melhores preços e clientes abastados. As 
comodidades oferecidas incluem estacionamento com manobrista, serviço de 
concierge, correios no local, salões de beleza, casas de câmbio e uma variedade de 
restaurantes e opções para alimentação. 
 
Downtown at the Gardens 

http://harboursideplace.com/
http://www.thegardensmall.com/
http://downtownatthegardens.com/


Este animado shopping center, destinado apenas a pedestres, oferece aos clientes o 
charme das calçadas e conta com um carrossel, concertos e eventos especiais. 
Restaurantes, lojas e butiques exclusivas, além de um cinema e um mercado de 
alimentos frescos atraem clientes de todo o sul da Flórida. 
 
PGA Commons  
Descubra cinco restaurantes especiais, além de salões de beleza, galerias e lojas 
sofisticadas. A eclética combinação de comércio contenta clientes e visitantes. Passeie e 
compre em um ambiente arquitetônico que lembra uma antiga vila europeia, com obras 
de arte na parte externa, escadarias de ferro, fontes, flores e vias de pedra. 
 
Legacy Place  
Descubra uma grande seleção de lojas, incluindo a Best Buy de eletrônicos, lojas de 
moda como a New York & Co. e Lane Bryant, além de uma variedade de opções de 
restaurante, lojas de artigos para a casa, especialidades e alimentação. 
 
Midtown 
Um único local para descobrir a culinária gourmet, entretenimento ao vivo, salões de 
beleza, móveis de marca, butiques de luxo e o Borland Center for Performing Arts. 
 
West Palm Beach 
De artigos vintage exclusivos na Antique Row às mais recentes tendências da H&M no 
CityPlace, não há limites para o que você pode encontrar durante um passeio de 
compras em West Palm Beach.  
 
Clematis District  
O Clematis District em Downtown West Palm Beach é definido pela sua combinação 
dinâmica de lojas especializadas, spas, galerias de arte e lojas locais com um apelo 
urbano. Essa combinação mistura-se com dezenas de opções para alimentação e 
animadas atrações noturnas, que vão de bares gastronômicos exclusivos a restaurantes 
aclamados. A orla premiada do distrito histórico abriga um GreenMarket semanal, além 
de sediar eventos de música ao vivo e culturais durante todo o ano. Em 2014, a Clematis 
Street foi nomeada como uma das melhores ruas dos Estados Unidos (“Great Streets in 
America”) pela American Planning Association. 
 
CityPlace  
Um dos centros de cidade mais admirados no país, a arquitetura imaginativa, as praças 
públicas e os conhecidos cenários de entretenimento, alimentação e compras do 
CityPlace transformaram-se em um destino imperdível no sul da Flórida. O centro 
comercial ao ar livre e inspirado na Itália conta com opções para pessoas de todas as 
idades e gostos, oferecendo mais de 80 lojas de marcas mundiais, lojas de 
especialidades regionais, restaurantes e inovadores espaços de entretenimento que 
incluem música ao vivo, espetáculos de comédia e um animado boliche.  
 
Northwood Village  

http://pgacommons.com/
http://www.shoplegacyplace.com/
http://midtownpga.com/
http://www.westpalmbeach.com/clematis/
http://www.cityplace.com/
http://wpb.org/northwood/
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Descubra um dos microbairros mais modernos e convidativos de The Palm Beaches. 
Localizado a cerca de 3 km ao norte do centro de West Palm Beach, essa área vibrante 
conta com restaurantes, butiques, galerias e alguns dos comércios mais criativos e 
interessantes do sul da Flórida.  
 
Antique Row  
A internacionalmente conhecida Antique Row de West Palm Beach conta com mais de 
40 lojas de antiguidades, butiques vintage e lojas de artigos para a casa. Os maiores 
designers de interiores do mundo fazem compras nesse local há décadas. Considerada 
uma das mais diversificadas áreas de antiguidades dos Estados Unidos, a Antique Row, 
que pode ser explorada a pé, reúne uma incrível seleção de achados exclusivos dos 
séculos XVII a XX, além de artes plásticas e decorativas, mobiliário em art déco e arte 
moderna.  
 
Palm Beach Outlets  
Abertos em 2014, os Palm Beach Outlets encontram-se em localização conveniente, 
logo na saída da Interstate 95. Os clientes são seduzidos pelos mais de 46 mil metros 
quadrados de outlets que abrem diariamente. A luxuosa loja Saks Inc. é uma das 
principais, com seu Saks Fifth Avenue OFF 5TH, além de outras marcas bem conhecidas 
como Cole Haan, Kenneth Cole, DKNY, J. Crew, Ann Taylor, Banana Republic, Nautica, 
Talbots, Polo e White House | Black Market. Para os fãs de esportes, há ainda a Greg 
Norman, Reebok, Adidas e Nike.  
 
Palm Beach 
Palm Beach, o destino de resort preferido dos Estados Unidos, combina uma abundância 
de lojas de designers, de especialidade e comércio em suas diversificadas e pitorescas 
áreas de compras. 
 
Worth Avenue  
Neste encantador destino com sofisticação europeia, graça e estilo inigualáveis, a Worth 
Avenue é um dos mais belos locais de compra do mundo. Nessa avenida, você encontra 
as principais marcas mundiais enquanto passeia pelas românticas vielas, conhecidas 
como “vias”, e descobre célebres butiques independentes que comercializam moda, 
acessórios, presentes, arte, antiguidades, joias, produtos em couro e mobília. Tudo isso 
em uma atmosfera cativante, charmosa, de arquitetura marcante e glamour histórico. 
 
Um dos destinos mais populares da avenida é o 150 Worth, lar de muitas lojas 
exclusivas, cujos artigos diversos incluem desde moda de alta costura e joias finas a 
roupas prontas para uso e desenhos do local. Desde a sua abertura em 1980, a 150 
Worth mantém a sua posição como uma experiência de compras inigualável. Nela você 
encontra lojas como a Saks Fifth Avenue, Gucci, Tory Burch e Louis Vuitton, entre 
outras.  
 
South County Road  
A South County Road é o eixo dos três distritos de compras de Palm Beach, seguindo 

http://www.westpalmbeachantiques.com/
http://www.palmbeachoutlets.com/
http://worth-avenue.com/


para norte e para sul, entre Royal Poinciana Way e Worth Avenue. A sua pioneira 
história de varejo contou com lojas lendárias como a Brooks Brothers, Best & Company 
e Bonwit Teller. Hoje, você encontra as lojas mais características de Palm Beach, como a 
C. Orrico, Classic Book Shop, Aristokids, galerias de arte e de antiguidades, uma florista, 
salões de beleza, uma padaria francesa e restaurantes finos.  
 
Royal Poinciana Way, Sunset/Sunrise Avenues  
A Royal Poinciana Way já foi a rua principal original de Palm Beach e mantém-se como 
um dos locais mais populares da cidade para fazer compras e descansar. Nela você 
encontra as clássicas lojas familiares que comercializam vestuário, mobiliário e até 
frutas frescas locais. Nas calçadas próximas à Sunset Avenue, você encontra lojas de 
produtos usados e lojas gourmet. Na Royal Poinciana Way, você encontra mais 
restaurantes ao ar livre do que em qualquer outro lugar da ilha. 
 
Wellington 
A Vila de Wellington é um destino internacionalmente conhecido pelas competições 
equestres e de polo, apresentando-se como um inigualável cenário social durante toda a 
“alta estação” de inverno. No entanto, a área é um paraíso de compras durante o ano 
todo. 
 
The Mall em Wellington Green 
Cercado pela combinação da arquitetura mediterrânea e da Flórida, este shopping de 
dois andares está localizado na zona oeste do condado de Palm Beach. O shopping 
conta com algumas das lojas mais procuradas e conhecidas, incluindo a Dillard’s, 
Macy’s, Nordstrom, JCPenney e mais de 170 lojas especializadas.  
 
Lake Worth 
As charmosas excentricidades de Lake Worth, como sua arquitetura em art déco, sua 
cultura e seus moradores, foram ainda mais revigoradas pela recente renovação da 
cidade. 
 
Downtown Lake Worth  
A melhor descrição para a vibrante área central da cidade é: colorida, artística e boêmia. 
Passeie pelas duas ruas principais, Lake e Lucerne Avenues, onde você encontra uma 
eclética variedade de lojas, restaurantes, galerias de arte, espaços para música e lojas 
especializadas exclusivas.  
 
Lake Worth tornou-se um centro para as mais belas artes visuais, música experimental, 
dança e grupos de teatro. As várias butiques locais, galerias de artes e formas de arte 
pública que delineiam as ruas refletem a exuberância de Lake Worth.  
 
Boynton Beach 
Boynton Beach é a terceira maior cidade do condado de Palm Beach e conta com as 
melhores praias da região, alta gastronomia e ótimas opções de compras. 
 

http://www.shopwellingtongreen.com/
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Renaissance Commons, Boynton Beach Blvd/Congress Avenue Corridor 
Renaissance Commons torna as compras ainda mais prazerosas em razão de seu design 
acolhedor, sua arquitetura deslumbrante e seu cenário convidativo. Nela você encontra 
opções elegantes e casuais para alimentação, cafeterias e diversão ao vivo para 
completar sua experiência. Coma, beba e relaxe ao verdadeiro estilo da Flórida. 
 
Boynton Beach Mall  
Boynton Beach Mall encanta os clientes com as lojas Macy’s, Dillards, JCPenney, Sears e 
mais 130 lojas especializadas. A área projetada para recreação e o carrossel colorido são 
uma ótima opção para os pais. 
 
Delray Beach 
Em 2013, Delray Beach foi nomeada a cidade pequena mais divertida nos EUA (“Most 
Fun Small Town in America”) por Rand McNally/USA Today . 
 
Atlantic Avenue  
A “avenida” é destinada aos pedestres e é o epicentro de Downtown Delray Beach, mais 
conhecida pelo seu jeito de cidade pequena e pelas opções de compra e alimentação. O 
ambiente charmoso dessa rua com cafés conta com vias de pedras rodeadas por 
palmeiras e carvalhos, tornando-a o local perfeito para um passeio durante o dia ou à 
noite. Visite as elegantes butiques de joias e moda, as galerias e as dezenas de lojas 
especiais para encontrar tesouros exclusivos.  
 
Pineapple Grove  
O colorido distrito artístico de Delray, Pineapple Grove, é pontuado por exclusivas obras 
de arte públicas, butiques, restaurantes locais, galerias de arte, lojas de móveis 
personalizados repletas de peças locais e relaxantes spas de beleza e saúde. 
 
Delray Marketplace  
Na parte oeste da Atlantic Avenue, você encontra o mais recente destino de compras de 
Delray, que conta com mais de 30 lojas de marcas renomadas e especializadas, 
restaurantes e um complexo com boliche e cinema. 
 
Boca Raton 
Para quem quer economizar ou gastar, o Boca Raton é o lugar onde os sonhos de 
compra se tornam realidade. Explore o centro, o shopping e a abundância de megalojas 
do local. 
 
Mizner Park 
Mizner Park, onde o comércio e a cultura se encontram, é um shopping ao ar livre e que 
oferece várias utilidades. Passeie pela praça, faça um tour pelas exibições de arte no 
Boca Museum of Art ou assista a um espetáculo no Boca Raton Amphitheater. No 
entanto, o que movimenta Mizner Park são as compras. Os visitantes podem desfrutar 
de um elevado padrão de lojas luxuosas, como joalherias famosas, butiques e lojas 
conhecidas em todo o país, como a Lord & Taylor, além de um luxuoso teatro e 16 

http://www.renaissancecommons.com/
http://www.simon.com/mall/boynton-beach-mall
http://www.downtowndelraybeach.com/
http://delraymarket.com/
http://www.miznerpark.com/


restaurantes elegantes.  
 
University Commons 
Próxima à saída da I-95, a Glades Road está repleta de megalojas e lojas de 
departamentos. A leste de Glades encontra-se a University Commons, o centro de 
compras e restaurantes mais recente do local, que conta com pontos populares como a 
Nordstrom Rack e Whole Foods Market. 
 
Royal Palm Place  
Diretamente a sul de Mizner Park, explore a Royal Palm Place, com suas belas joalherias 
e lojas de vestuário, além de galerias, salões, spas e lojas especializadas. 
 
Town Center em Boca Raton  
Um dos principais destinos de compras de luxo, o Town Center em Boca Raton conta 
com uma combinação de lojas especializadas de alto padrão, butiques especializadas, 
além das lojas favoritas e restaurantes elegantes. Explore os 220 estabelecimentos 
comerciais e seis lojas de departamento, incluindo a Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, 
Nordstrom, Macy’s, Bloomingdale’s e Sears. Poucos shoppings no país oferecem essa 
impressionante combinação de lojas de departamento e da Apple, Burberry, Bvlgari, 
Carolina Herrera, Cartier, Louis Vuitton, Michael Kors, Tiffany & Co. e Tory Burch. 

### 

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 
 

 
 
 

 
 

http://www.simon.com/mall/town-center-at-boca-raton
mailto:asvarney@palmbeachfl.com

