
  

 
 

 

            
 

 

                     
                

                 
             

         

 
               

 
   

                  
                   

                   
                   

               
             

              
                

    

 
    

                 
                    

                       
             

                
                  

                     
                

                    
                

 
   

                
              

              
               

                  
               

              
                  

                
               

 

 

 
  

 
 

  

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

Localizada a duas horas do sul de Orlando e uma hora do 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 grife renomados, 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 Flórida ®. 

Nas páginas a seguir, você encontrará uma visão geral dos estabelecimentos/recursos mais exclusivos da região: 

Definida por distritos 
The Palm Beaches inclui 39 municípios e cidades exclusivos que reúnem 15 distritos distintos — 12 deles focados 
em restaurantes e shoppings, dois em ecoaventura e um no Centro de Convenções do condado de Palm Beach e 
no Distrito de Artes e Entretenimento vizinho. Situada ao longo da costa atlântica ao 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 para 
visitantes. Alguns distritos incluem: Palm Beach e Worth Avenue, Clematis Street, CityPlace/Convention & 
Entertainment District, a oeste de Palm Beach, Northwood Village, Antique Row, Palm Beach Gardens, Jupiter/Juno 
Beach, Lake Worth, Boynton Beach, Delray Beach, Downtown Boca Raton, Boca Town Center e Glades Road, 
Wellington e Lake Okeechobee. 

America’s First Resort Destination® 
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 Cinco Diamantes da American 
Automobile Association (AAA). 18 anos depois, a cidade de Palm Beach foi incorporada. Desde então, figuras 
públicas de renome — desde a elite de Hollywood, chefes de estado e 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 um vislumbre 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. 

Próspera cultura gastronômica 
Com mais de 2.000 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 independentes, provinciais, em resorts, ecléticos e de vanguarda se reúnem para proporcionar à 
região sua reputação global de verdadeira miscelânea de culturas para exploração culinária. Cozinhas de todos 
os cantos do mundo e em todos os estilos gastronômicos imagináveis podem ser encontradas ao longo de The 
Palm Beaches. Chefs de categoria internacional, incluindo Lindsay Autry, Daniel Boulud, Clay Conley e Masaharu 
Morimoto contribuem para o diversificado panorama culinário desse destino. Além disso, vários chefs 
conquistaram prêmios de prestígio, incluindo os da lista de “Melhores Chefs do Sul” da Fundação James Beard. O 
destino é também a sede dos esperados eventos culinários anuais da Flórida, incluindo Boca Bacchanal, Savor 
the Avenue, Palm Beach Food & Wine Festival e Flavor Palm Beach, dentre outros. 
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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 você quiser economizar, visite os outlets ou descubra peças ecléticas em butiques 
de produtos usados. Internacionalmente conhecida como a meca das compras, a Worth Avenue de Palm Beach é o 
destino de compras de estilistas famosos na Flórida e uma passarela para as principais tendências atuais. 

Os compradores também podem encontrar as principais marcas, pechinchas de grife e peças únicas nas lojas de 
consignação, de Tequesta a Delray Beach. O condado possui uma grande variedade de distritos de compras 
localizados entre Jupiter, ao norte, e Palm Beach, no centro, estendendo-se até Wellington, a oeste, e Boca Raton, ao 
sul, e em vários outros locais. Encontre informações detalhadas sobre todos os distritos de compras no seu kit de 
mídia digital: www.thepalmbeaches.com/media/ 

Atividades marinhas, canais e praias 
As 47 milhas de costa atlântica e incontáveis canais oferecem uma abundante riqueza aquática em The Palm 
Beaches. A variedade de atividades dentro e fora da água é infinita e inclui pesca, mergulho, mergulho de snorkel, 
vela, stand up paddle, canoagem, passeios de jet ski, caiaque, barco e iatismo, entre outros. Com uma temperatura 
média anual de 25,6ºC sob o abundante sol da Flórida, esse invejável clima subtropical oferece o ambiente ideal para 
entretenimento aquático ao ar livre o ano inteiro. The Palm Beaches é o lugar mais próximo da Corrente do Golfo na 
América do Norte — considerado uma esteira rolante oceânica de água quente e uma artéria para a migração da vida 
marinha, como tartarugas marinhas (é o lar de cinco das sete espécies), peixes tropicais, peixes-vela, meros, 
golfinhos e muito mais. Fora das costas do destino, seus recifes são o lar de inúmeras formas de vida marinha em 
águas quentes e transparentes, o que faz desse lugar um paraíso tropical para banhistas, praticantes de mergulho 
com snorkel e mergulhadores. Para um dia na água, há inúmeras marinas e restaurantes no cais disponíveis ao 
longo da Intracoastal Waterway. 

Florida’s Golf Capital® 
Visitantes de todos os níveis de habilidade podem jogar em 160 campos de golfe públicos e privados, incluindo o 
famoso campo do PGA National Resort & Spa, The Breakers Palm Beach, The Seagate Hotel & Spa’s Seagate 
Country Club e o Boca Raton Resort & Club. Boca Raton Resort & Club. Além de alguns dos melhores campos do 
mundo, o Florida’s Golf Capital® é também sede de várias lojas de equipamento profissionais e instalações de 
ensino, a Junior Golf Academy, e mais de 60 golfistas profissionais atuais e antigos, incluindo Ernie Els, Rickie 
Fowler, Rory McIlroy, Jack Nicklaus, Camilo Villegas, Tiger Woods e mais. 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 na região, reconhecidos internacionalmente por seus tratamentos 
rejuvenescedores. 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 
mente, corpo e alma. Alguns dos resorts spas mais renomados são o Jupiter Beach Resort & Spa, o PGA National 
Resort & Spa, The Marriott Singer Island Palm Beach Resort, The Breakers Palm Beach, The Four Seasons 
Resort, Eau Palm Beach Resort & Spa e o Boca Raton Resort & Club. Com dezenas de estúdios de ioga 
localizados por todo o condado, há centenas de formas de relaxar e se revigorar em The Palm Beaches. Descubra 
o Mês do Spa e Bem-estar de The Palm Beaches, que acontece anualmente em outubro. A promoção, que dura 
um mês, destaca o conjunto de ofertas centradas em bem-estar disponíveis no America’s First Resort Destination®. 

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. Uma pequena 
amostra inclui the Jupiter Inlet Lighthouse & Museum, the Maltz Jupiter Theatre, Norton Museum of Art, Ann 
Norton Sculpture Gardens, Kravis Center for the Performing Arts, Morikami Museum and Japanese Gardens, Wick 
Theatre and Costume Museum e o Boca Raton Museum of Art. Há uma variedade de oportunidades culturais que 

2 

http://www.thepalmbeaches.com/media/
www.thepalmbeaches.com/media


  

               
                 

                  
           
        

 
   

                 
               
                 

                 
                 

       

 
 

                   
                   

                    
                 

               
                 

                    
                    

      

 
         

                 
                  

                      
                 

                
                 

                   
                    

                
                  

                 
                  

                 
 

 
  

                   
                     

               
               

                
                    

                  
    

 
        

                   

 

  

 

  

incluem artistas nacionalmente reconhecidos e dezenas de eventos anuais de renome internacional. 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. O Conselho Cultural do Condado de Palm Beach oferece um programa exclusivo de 
Concierge Cultural, que proporciona aos visitantes recomendações privilegiadas de cortesia, amenidades 
exclusivas, acesso nunca antes oferecido e experiências customizadas. 

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 oportunidades educacionais e culturais para seus visitantes. Suba no 
histórico farol Jupiter Inlet Lighthouse para usufruir de uma espetacular vista, chegue perto de tartarugas marinhas e 
da vida marinha no Loggerhead Marinelife Center, alimente uma girafa no Lion Country Safari, faça uma descoberta 
no South Florida Science Center and Aquarium, canoagem nos canais de Everglades ou uma caminhada pela trilha 
panorâmica natural (Natural Scenic Trail) da Flórida. 

LGBT 
The Palm Beaches é a sede do Compass Community Center, um dos maiores pontos de encontro do estado para 
comunidades de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, além do coral gay Voices of Pride e de um conjunto de 
opções em artes e entretenimento. Em abril, a liga de polo International Gay Polo League realiza seus torneios em 
Wellington, um dos destaques da comunidade. O Compass também realiza seu festival do orgulho gay anual, o 
PrideFest, na primavera, no centro de Lake Worth. As acomodações, atrações e restaurantes proporcionam uma 
experiência acolhedora para que todos descubrama melhor maneira de curtir a Flórida®. Desde que a Flórida se 
tornou em janeiro de 2015 o 36º 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 busca de um autêntico casamento 
e/ou lua de mel na Flórida. 

Famoso internacionalmente pelo achigã — e outros peixes também! 
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 pescar seu 
“peixe troféu”. Ao longo da costa, não há outro lugar no qual a quente corrente norte do Golfo se aproxime mais da 
costa dos Estados Unidos do 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 sinaliza o pico do 
achigã e do ubarana, a transição para a primavera traz o robalo-branco e o marlim-azul às águas doces da região. 
Sob o sol do verão, os pescadores podem encontrar dourado-do-mar, cavala-aipim, peixe-vela e o atum ocasional. 
No outono, a tainha-olhalvo e tainha-branca viajam rumo ao sul pelas praias costeiras, assim como a anchova, o 
robalo-branco, o tarpão, a barracuda, a cavala-verdadeira e o aracaroba, entre outros. 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 da 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 das mais de 15 milhas 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, alimentar 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 inesperado “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 
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explorar esse tesouro natural norte-americano. O Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge 
compreende mais de 221 milhas quadradas do parque Everglades e está rodeado por um sistema de canais e diques 
de 57 milhas de extensão. 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 23 milhas 
quadradas 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 exclusivos e pitorescos parques estaduais, acampamentos e trilhas para caminhadas. 

Temporada de polo e equitação 
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, tornando-se um epicentro de atividade social 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. 
Descendo a estrada, no Centro Equestre Internacional (International Equestrian Center) de Palm Beach, os sábados à 
noite trazem milhares de pessoas à arena durante a temporada para testemunhar cavaleiros de renome internacional 
competindo em torneios de alta intensidade, seguidos por 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 em 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. Dentre 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 (Séries de Cabaré) e Motown Fridays (Sextas de Motown). 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, todos conectados 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. 
Atlantic Avenue e Pineapple Grove, na vibrante e central Delray Beach, ostentam mais de cem bares e restaurantes, 
tornando esta a Cidadezinha Mais Divertida da América, de acordo com Rand McNally, do USA Today. Eventos como 
o “Art & Wine Promenade”, realizado mensalmente 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. 

Casamentos e romance em The Palm Beaches 
Há mais de um século, The Palm Beaches vem aperfeiçoando a arte de acolher e entreter seus hóspedes. Seja um 
romance maravilhoso, uma reunião íntima ou um passeio descalço na praia, os casais encontrarão incontáveis 
opções para criarem um casamento único e memorável, que celebre um estilo pessoal e de bom gosto. E, como 
bônus adicional, os casais também podem entrar em contato com o Discover The Palm Beaches através do site: 
palmbeachfl.com/weddings, para assistência gratuita para o planejamento desse dia especial. 

Acessibilidade 
Com três aeroportos internacionais a menos de uma hora de distância, você pode escolher voar para o Aeroporto 
Internacional de Fort Lauderdale, O Aeroporto Internacional de Miami ou o Aeroporto Internacional de Orlando. 
Quando chegar, pegue um Uber, taxi, carro alugado ou o trem de passageiros Tri-rail para The Palm Beaches. No 
verão de 2017, o serviço Brightline de trem de passageiros de alta velocidade vai oferecer outra alternativa para 
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quem quiser visitar sem ter de dirigir. Brightline vai conectar West Palm Beach a Fort Lauderdale em meados de 
2017 e Fort Lauderdale a Miami no final de 2017, e essas cidades-chave a Orlando em planos futuros. 

Eventos em The Palm Beaches 

Festival das lanternas chinesas: 24 de fevereiro a 09 de abril de 2017 
De quarta-feira a domingo, das 17h30 às 22h00 no Sunset Cove Amphitheater, os visitantes podem assistir à 
maravilhosa iluminação das lanternas em forma de animais desse festival inaugural. O tema desse ano, "The Wild" 
("Selvagem"), leva os visitantes em uma viagem ao redor do mundo, enquanto passam por áreas temáticas sobre os 
continentes: América, Oceania, Ásia, Antártida e África. Cada área mostra animais nativos da sua região. A área de 
artes folclóricas e um show de artes marciais também estarão disponíveis. 

Swank Table Events: até 23 de abril de 2017 
Todos os anos, Swank Farm abriga jantares ao ar livre nessa fazenda. Os jantares têm uma curadoria especial de 
famosos chefs locais e nacionais, que criam refeições para os participantes, bandas locais e destilarias e cervejarias 
regionais. Recorrendo aos melhores fazendeiros, rancheiros, produtores artesanais, micro cervejarias, destilarias e 
produtores de vinho orgânico do estado, os chefs produzem jantares com vários pratos da mais alta qualidade. 
Nesse ano, a Swank começou oferecendo um “brunch” — combinação de café da manhã e almoço — aos 
domingos de maneira informal, à la carte. Os convidados são incentivados a adquirir bilhetes para o prato ou pratos 
de sua escolha. 

Entre as ofertas estão o brunch, coquetéis para o brunch, cerveja local e música. Os preços da comida e bebida vão 
de $6 a $15. O brunch é oferecido aos domingos, entre 10h e 14h. 

Palm Beach International Polo Season (4 janeiro a 19 de abril) 
O esporte dos reis mais uma vez marca sua presença anual em Palm Beach, no International Polo Club Palm Beach, 
e traz uma temporada repleta de competição excitante, com destaque para o US Polo Open. Com início em janeiro, o 
evento semanal das tardes de domingo será o epicentro de atividade social, onde vários dos melhores competidores 
mundiais se apresentarão para mostrar suas habilidades de equitação em partidas de alto e médio gol. 

FTI Winter Equestrian Festival: até 2 de abril de 2017 
Os eventos do FTI Winter Equestrian Festival (Festival Equestre de Inverno FTI) exibem a parceria entre cavalo e 
cavaleiro, mostrando graça e emoção ao apresentarem saltos e a elegância do adestramento. Os maiores 
especialistas em equitação se apresentam durante o maior e mais antigo espetáculo hípico do mundo. A 
apresentação de adestramento combina um balé de equilíbrio e beleza, e a apresentação de saltos prende a 
atenção dos espectadores enquanto belos animais saltam sobre cercas e traves em um emocionante espetáculo de 
força e talento equestre. 

Treinamento de primavera – Miami Marlins/ St. Louis Cardinals, Washington Nationals e Houston Astros: até 
o final de março de 2017 
O Roger Dean Stadium e o The Ballpark of The Palm Beaches recebem quatro equipes MLB (Major League Baseball, 
ou Liga Principal de Baseball) na primavera. Os Miami Marlins e o St. Louis Cardinals treinam no Roger Dean 
Stadium, em Jupiter, até 25 de março e 2 de abril, enquanto o Houston Astros e o Washington Nationals treinam no 
recém-inaugurado Ballpark of The Palm Beaches até 28 e 29 de março. 

LEGO Takeover no The Gardens Mall: 28 de abril a 15 de maio de 2017 
Exibindo quase 50 modelos em tamanho real construídos inteiramente com blocos LEGO, essa exposição estreia na 
Flórida. Crianças e adultos poderão ver e construir suas próprias criações. Essa exposição interativa também vai 
incentivar os participantes a criarem seus próprios carros de corrida com blocos LEGO, colocando-os para 
competirem junto a outras criações na pista LEGO Race Ramps, bem como se inscreverem para participar de uma 
oportunidade de criar obras de arte a serem exibidas na LEGO Art Gallery (Galeria de Arte LEGO). 
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Festival of the Arts BOCA: 3 a 12 de março de 2017 
O Festival das Artes BOCA é um evento cultural e extraordinário que dura vários dias e que traz animação e 
novas experiências, além de mostrar porque Boca Raton e The Palm Beaches formam a Florida’s Cultural 
Capital® (capital cultural da Flórida). O público apreciará alguns dos mais admirados artistas mundiais de jazz, 
ópera e música clássica, além de autores e palestrantes famosos e premiados. 

Natural Areas Festival: 9 a 12 março de 2017 
De oficinas de fotografia e remadas ao pôr do sol a caminhadas, incursões nos pântanos e astronomia, esse festival 
comemora o fascínio exercido pela natureza e as várias paisagens do Condado de Palm Beach. 

Delray Beach St. Patrick’s Day Parade & Festival (Festival e Desfile do Dia de São Patrício em Delray Beach) 
10 e 11 de março de 2017 
Todos se tornam irlandeses no Dia de São Patrício! Você está convidado a mostrar sua disposição logo cedo e 
manter a animação ao longo da rota do desfile na Atlantic Avenue. Guardas de honra uniformizados, guardas 
coloridos e fanfarras de todo o mundo marcham formando um colorido conjunto. 

Palm Beach International Boat Show 23 a 26 de março de 2017 
Reconhecida como uma das principais exposições de barco do mundo, esse ano marca o 32º ano dessa exposição 
de barcos. Ela exibe mais de $1,2 bilhões em iates, barcos e acessórios marítimos. Seminários, equipamento de 
barcos e música ao vivo também estão entre as opções da exposição. 

Pridefest de Lake Worth e The Palm Beaches: 25 a 27 de março de 2017 
O PrideFest do The Palm Beaches passou de uma pequena reunião a um dos maiores festivais do sul da Flórida, 
atraindo mais de 20.000 participantes todos os anos. O maior evento LGBT do condado de Palm Beach conta 
com desfile, performances ao vivo e entretenimento para todas as idades. 

Savor The Avenue: 27 de março de 2017 
Aproveite essa épica experiência gastronômica ao ar livre enquanto janta em uma das maiores mesas de jantar do 
país, que cobre cinco quarteirões. Mais de 1.100 pessoas vão jantar lado a lado durante essa experiência 
comunitária, que destaca 15 a 18 restaurantes. 

Palm Beach International Film Festival (Festival Internacional de Cinema de Palm Beach) 29 de março a 2 de 
abril de 2017 
O Palm Beach International Film Festival já apresentou milhares de filmes premiados, hospedou cineastas, atores, 
profissionais da indústria e imprensa de todo o mundo. Esse evento de uma semana apresenta vários filmes 
americanos e internacionais independentes. Entre os filmes desse ano, estão “A Bronx Girl”, “A Million Happy 
Nows”, “After Circus”, “Dean”, “The Cost of Construction” e vários outros. 

Cerveja no Zoológico: 1 de abril de 2017 
Encontros com animais, food trucks, música ao vivo e um lounge VIP com ótima comida e uma ampla seleção de 
cervejas artesanais da Flórida podem ser apreciados neste evento anual. 

Hatsume Fair: 1 e 2 de abril de 2017 
Exibindo três palcos com demonstração de artes marciais, concurso de fantasia e batuque com taiko, esse festival de 
primavera celebra a cultura japonesa no Morikami Museum & Japanese Gardens Comida de rua, estandes de 
artesanato e demonstrações de luta com espadas samurai também estão entre as festividades. 

Boca Bacchanal: 24 a 25 da abril de 2017 
No Boca Bacchanal, aprecie, experimente e saboreie um fim de semana exclusivo de deliciosos jantares 
preparados pelos mais renomados chefes do sul da Flórida e vinhos vintage exclusivos apresentados em 
ambientes inigualáveis. O Boca Bacchanal oferece um menu de eventos especiais, repletos de prazeres 
gastronômicos e maravilhosos vinhos para um jantar inesquecível. 
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http://festivaloftheartsboca.org/
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Gay Polo Week: 6 a 9 de abril de 2017 
Realizado pela Gay Polo League (a liga de polo gay), este torneio anual acontecerá em Wellington durante quatro dias 
repletos de atividades. O evento reúne uma comunidade que compartilha o amor pela aventura, pela diversão e pelo 
belo e desafiador esporte, representando diversas idades, histórias e níveis de habilidade. 

Delray Affair: 7 a 9 de abril de 2017 
Apelidado de "o maior show da terra", o Delray Affair é o maior festival de artes e artesanato do sudeste dos 
Estados Unidos. Aproximadamente 250 mil pessoas visitarão Delray Beach durante os três dias de festival. 

Barret-Jackson Auto Auction (Leilão de Automóveis Barrett-Jackson): 6 a 8 de abril de 2017 
O Leilão da Barrett-Jackson em Palm Beach atrai mais de 50 mil participantes no South Florida Fairgrounds, em 
West Palm Beach. O leilão exibe automóveis raros, luxuosos, de colecionador, vintage, exóticos, personalizados, 
clássicos e hot-rods — todos à venda. 

SunFest: 3 a 7 de maio de 2017 
O SunFest é o maior festival de orla de música e artes da Flórida, e acontece ao longo da orla pitoresca de Flagler em 
West Palm Beach. Um dos eventos mais reconhecidos do sudeste americano, o SunFest exibe apresentações de 
lendas da música e novos talentos de 150 artistas, incluindo pinturas, esculturas, fotografias e mais. O SunFest exibe 
50 bandas em três palcos durante cinco dias. Os destaques desse ano incluem Dirty Heads, Snoop Dog, Mackelmore 
e Ryan Lewis, Stick Figure, 3 Doors Down e Flo Rida, dentre outros. 

Palm Beach Summer Beer Fest (Festival Cervejeiro de Verão de Palm Beach): Julho de 2017 
Gosta muito de cerveja? Veja o que as cervejarias estão mostrando nesse verão no Palm Beach Summer Beer Fest, 
em The Palm Beaches. Experimente os sabores distintos das novas cervejarias artesanais locais do Sul da Flórida no 
único festival cervejeiro em local fechado, o Craft Beer Fest, realizado no Centro de Exposição do South Florida 
Fairgrounds. Os participantes contarão com música ao vivo e mais de 150 cervejas artesanais. 

Craft Beer Bash: Agosto de 2017 
Com 120 cervejas artesanais de primeira qualidade e seleções de cidra, esse festival está fadado a agradar. 
Realizado no PGA National Resort & Spa, o evento apresenta música ao vivo e estações de compra de comida 
no resort de luxo. Mais informação em breve. 

Flavor Palm Beach: 1 a 30 de setembro de 2017 
De Tequesta a Boca Raton, saboreie os mais de 50 restaurantes e bistrôs locais durante todo o mês de setembro. 
De pratos estilo "terra e mar" a hambúrgueres com batata frita, o Flavor Palm Beach convida você a experimentar 
um almoço de três pratos com preço fixo e/ou as opções de jantar por um ótimo preço. Os restaurantes 
participantes em 2016 incluiam o 50 Ocean, Café Boulud, Jardin, Evo, Meat Market, PB Catch, The Cooper, Tommy 
Bahama, The Little Chalet e Imoto, dentre outros. 

Spa & Wellness Month (Mês de spa e bem-estar): 1 a 31 de outubro de 2017 
Elogiado por suas ofertas de spas e bem-estar premiadas, o Palm Beaches of South Florida vai hospedar o Spa & 
Welness Month durante o mês de outubro. A promoção de um mês irá destacar o conjunto de opções centradas em 
bem-estar disponíveis através do America's First Resort Destination®. Projetado para rejuvenescer mente, corpo e 
alma em spas e estabelecimentos de bem-estar ao longo de toda a área de The Palm Beaches. Várias empresas 
participantes também doaram uma parte de seus lucros para organizações beneficentes como a Sociedade 
Americana de Câncer e a organização Susan G. Komen® como parte do mês de conscientização do câncer de 
mama. Durante o evento inaugural ano passado, algumas das opções incluíram spas em resorts de alta qualidade, 
como The Breakers, The Eau Palm Beach Resort & Spa e Boca Raton Resort & Club. 

CANVAS Outdoor Museum Show: Novembro de 2017 
West Palm Beach recebe artistas de rua e muralistas durante o 3º ano dessa experiência de arte interativa como 

7 
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http://www.pgaresort.com/events
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prelúdio do Art Basel de Miami. The Outdoor Museum Show vai apresentar mais de 20 artistas de todo o mundo, com 
artistas emergentes e de renome mundial. Cada artista pintará murais de larga escala em edifícios públicos e privados 
e construirá esculturas públicas e instalações de arte, todas a uma curta distância do centro de West Palm Beach. 

Palm Beach Food & Wine Festival (Festival de Vinho e Culinária de Palm Beach): Dezembro de 2017 
Venha e aproveite os melhores restaurantes de Palm Beach e alguns dos mais notáveis chefs do país. Robert Irvine, 
Daniel Boulud, Virginia Philip e Lindsay Autry estão entre os talentosos chefs em destaque. 

The South Florida Fair (Feira do Sul da Flórida): Janeiro de 2018 
A feira de 17 dias traz mais de 200 atrações e 1.000 expositores para South Florida Fairgrounds, em West Palm 
Beach. Entre as atrações estão quatro palcos para entretenimento e música ao vivo, apresentação de patinação 
no gelo, programas premiados de pecuária e agricultura e o histórico Yesteryear Village. O tema desse ano é 
“Nova Orleans”. 

Delray Beach Fashion Week (Semana de Moda de Delray Beach): Janeiro de 2018 
Celebre a moda espetacular, designers locais e butiques exclusivas na Delray Beach Fashion Week. Os estilos e 
designs locais e a moda diversificada tomam o centro das atenções com desfiles de moda, eventos de passarela, 
mostruário de designer, clínicas de beleza e desfile de cabeleireiros. 

Palm Beach Poetry Festival (Festival de Poesia de Palm Beach): Janeiro de 2018 
O 14º Annual Palm Beach Poetry Festival será realizado no Delray Beach Center for the Arts, em Delray Beach, 
Flórida. O festival de seis dias apresenta alguns dos mais premiados e engajados poetas da América. Os visitantes 
apreciarão leitura de poesias, conversas sobre sua arte, entrevistas e painéis de discussão, oficinas e mais. Os 
eventos do festival são abertos ao público, mas a admissão na oficina funciona através de inscrição. 

ArtPalmBeach: Janeiro de 2018 
Internacionalmente reconhecida como a principal feira de arte contemporânea de inverno da Gold Coast da Flórida, 
a ArtPalmBeach é uma feira de cinco dias perfeita para o amante das mostras de arte. Trazendo mais de 85 
galerias internacionais para o Palm Beach County Convention Center, esse 20º evento anual exibe pinturas, 
fotografia, escultura e cerâmica dos séculos XX e XXI. Passes de um ou múltiplos dias estão disponíveis. 

Jupiter Craft Brewers Festival (Festival de Cervejeiros Artesanais de Jupiter): Janeiro de 2018 

Mais de 50 cervejeiros e 175 cervejas artesanais aguardam você nesse festival. Os visitantes podem provar e 
saborear cervejas de talentos locais, regionais e nacionais. Prove ales, lagers, cerveja light e escura e todo o resto. 
Música ao vivo e uma discoteca silenciosa também estão disponíveis. Esse evento acontece no Roger Dean 
Stadium. 

Sobre Discover The Palm Beaches 
Discover The Palm Beaches, anteriormente conhecido como Palm Beach County Convention and Visitors Bureau, é a 
empresa oficial de marketing turístico que promove o conjunto de 39 cidades e municípios e 15 distritos turísticos que 
cobrem mais de 2.200 milhas quadradas e 47 milhas de extensão de praias intocadas de Boca Raton a Jupiter e 
Tequesta, conhecidas como “The Palm Beaches”. O turismo está entre as principais indústrias do Condado de Palm 
Beach, gerando $4.55 bilhões em gastos diretos dos visitantes e gerando mais de 60.000 empregos. Desde que foi 
reconhecida como uma opção de fuga tropical para viajantes de elite no fim dos anos de 1800, o America’s First 
Resort Destination® (principal destino de resort norte-americano) está ressurgindo como The Best Way To 
Experience Florida® (a melhor maneira de experimentar a Flórida), recebendo um recorde de 6.9 milhões de 
pessoas em 2015. The Palm Beaches têm quase 17.000 quartos de hotel que vão de resorts históricos a pousadas 
butique. O destino apresenta mais de 100 atrações para a família, experiências em compras de antiguidade e alta 
moda de categoria internacional, 125 milhas de tranquilos canais para atividades dentro ou fora d'água, mais de 150 
recifes artificiais que se alinham à Corrente do Golfo do Oceano Atlântico, 160 campos de golfe, restaurantes 
premiados e um próspero cenário de entretenimento exibindo mais de 200 organizações de arte e cultura. Para 
outras informações sobre The Palm Beaches, acesse www.ThePalmBeaches.com e conecte-se às redes sociais via 
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Facebook, Twitter e Instagram @PalmBeachesFL, YouTube em Discover The Palm Beaches e a hashtag, 
#ThePalmBeaches. 

### 

COMUNICAÇÃO: 
Ashley Svarney 
Diretora, Relações Públicas e Comunicação 
Discover The Palm Beaches 
asvarney@ThePalmBeaches.com 
+1 (561)233-3030 

Veronica Arrieta 
Gerente, Relações Públicas internacionais e Comunicações 

Discover The Palm Beaches 
varrieta@ThePalmBeaches.com 
+1 (561) 233-3002 
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