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The Palm Beaches - Folha de dados  

Localização 

 The Palm Beaches, também conhecida como condado de Palm Beach, abriga 38 cidades divididas 
em 15 distritos. São eles: Palm Beach e Worth Avenue, Clematis Street, CityPlace, Convention & 
Entertainment District, Antique Row, Northwood Village, Palm Beach Gardens, Jupiter/Juno Beach, 
Lake Worth, Delray Beach, Downtown Boca Raton, Wellington, Boca Town Center em Glades Road, 
lago Okeechobee e Boynton Beach.  

 Localizado a sudeste da Flórida, a região de 5.180 km² é o maior condado a sudeste do rio Mississipi 
e possui uma área terrestre maior que os estados norte-americanos de Delaware e Rhode Island. 

 O condado de Palm Beach está situado a aproximadamente 100 km a norte de Miami e 240 km a 
sudeste de Orlando. O Oceano Atlântico costeia as praias da metade oriental do condado, 
estendendo-se por 75 km de norte a sul. A parte noroeste do condado inclui o lago Okeechobee, o 
segundo maior lago de água doce dos Estados Unidos.  

 
Acesso 

 De avião: Classificado como um dos mais convenientes e mais calmos aeroportos do condado, o 
Aeroporto Internacional de Palm Beach (PBI), está localizado a apenas 4 km dos principais resorts, 
de praias naturais, do Centro de Convenções e do próspero centro da cidade de West Palm Beach.  
Dez linhas aéreas que oferecem voos domésticos e internacionais operam atualmente no aeroporto, 
com 200 voos comerciais regulares chegando e partindo diariamente.  

 De carro: os turistas podem seguir tanto a Interstate 95 ou a Florida’s Turnpike, que percorre a 
extensão do condado e oferece várias saídas diretamente, ou próximas às ruas principais. As 
estradas estaduais 441, U.S. Highway One e Coastal Highway A1A também atravessam o condado. 

 
Acomodações  

 Com mais de 16 mil quartos em toda a região, os visitantes podem escolher estabelecimentos com 
base na sua localização preferida, seja diretamente ao longo da costa, com vista para o encantador 
Oceano Atlântico ou para a beleza do Canal Intercostal, a uma curta distância de charmosas cidades 
e vibrantes distritos históricos.  
 

Clima 

 Os visitantes podem desfrutar de uma temperatura média anual de 25 ºC e por volta de 234 dias 
ensolarados durante todo o ano.  
 

Lagos, praias e canais 

 75 km de praias intocadas na costa atlântica  

 125 canais calmos  

 Acesso direto ao parque nacional Everglades, mais bem explorado com passeios de aerobarco e 
barcos a remo.  

 Melhor local de pesca de achigã do país, nos quase 1.900 km² do lago Okeechobee. 
 

Lagos, praias e canais (continuação) 

 A proximidade com a Corrente do Golfo mantém temperaturas oceânicas confortáveis para 
mergulhadores e praticantes de snorkel explorarem mais de 20 recifes e uma abundância de 
destroços de navios em águas profundas. 



 O Departamento de Parques e Recreação do condado de Palm Beach administra 79 parques, 
incluindo dois parques aquáticos. Muitos dos parques do condado possuem instalações esportivas, 
parques de campismo, trilhas e praias. Para saber mais sobre as instalações específicas e a 
localização dos parques, consulte Parques de A a Z. Os parques do condado ocupam mais de 3.200 
hectares de terra explorável. 

 
Reuniões e convenções 

 O Centro de Convenções do condado de Palm Beach fica localizado dentro do Distrito de Artes e 
Entretenimento da região. O Centro de Convenções tem dois níveis e 32.500 m², e fica situado a 
apenas 5 km do Aeroporto Internacional de Palm Beach. 

 O espaço de reunião inclui um salão de exposições de 9.300 m², um salão de baile com mais de 
2.000 m², salas de debates flexíveis de 1.950 m² divisíveis em 19 salas, e átrios de vidro elevados em 
um foyer amplo.  

 O novo Hilton Convention Center West Palm Beach Hotel, com 403 quartos e diretamente adjacente 
ao estabelecimento, tem previsão de inauguração para o começo de 2016.  

 
Esportes  

 The Palm Beaches é considerado a Florida’s Golf Capital® (capital do golfe da Flórida) e base de 
treinamento do St. Louis Cardinals e Miami Marlins.  

 As mais de mil quadras de tênis públicas e particulares atendem visitantes de todos os níveis de 
habilidade em todos os condados. Todos os anos, o estádio do Delray Beach Tennis Center, com 
8.200 lugares, sedia torneios internacionais de tênis em janeiro e fevereiro. Jogadores de tênis de 
todas as idades e níveis podem melhorar suas habilidades na The Evert Tennis Academy em Boca 
Raton.  

 O National Croquet Center, localizado em West Palm Beach, é o maior centro desse tipo no mundo, 
ostenta um clube de mais de 1.750 m² e acomoda torneios, aulas básicas, além de festas e eventos 
particulares. 

 A Universidade Atlântica da Flórida é palco do anual Boca Raton Bowl, jogo do campeonato da Mid-
American Conference da Associação Atlética Universitária Nacional (NCAA). 

 A temporada de polo ocorre anualmente, de janeiro a abril, e o International Polo Club, em 
Wellington, sedia alguns dos maiores torneios do mundo. The Palm Beaches é considerada a capital 
da equitação de inverno do mundo.  

### 

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 
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