Visão geral
do destino
A região do Norte de Boston
abriga 34 cidades do condado
de Essex, cada uma com
características e charme
peculiares. Localizada a alguns
minutos do Aeroporto
Internacional Logan e da cidade
de Boston, a região oferece mais
de 5.000 quartos para
hospedagem, 320 quilômetros
de litoral, inúmeros restaurantes,
atrações, locais culturais, espaços
de artes cênicas e muito mais!
Desde as praias de Salisbury
à histórica Salem, das costas
rochosas de Gloucester à cidade
industrial de Lawrence, venha
explorar e descobrir os
nossos encantos!

Visite
UMA HISTÓRIA EM CADA QUILÔMETRO

Uma história em
cada quilômetro...
Serviços para
operadoras de turismo
incluem assistência com o
planejamento de itinerário,
passeios de familiarização,
reuniões e eventos especiais para
todos os segmentos de passeios
em grupos, tanto domésticos
quanto internacionais. O North of
Boston Destination Planner para
planejamento de grupos é uma
publicação anual que pode ser
solicitada e está disponível online.

Para mais informações

P.O. Box 5193 | Exit 60 I-95 South
Salisbury, MA 01952
Telefone: (978) 465-6555

Contato
Ann Marie Casey, diretora-executiva
ACasey@northofboston.org
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Acomodações

Hospitalidade e serviço acolhedores
são o modo de vida do Norte de
Boston. Desfrute as atmosferas
históricas de um magnífico hotel,
diversão com a família em um parque
aquático ou relaxe em uma charmosa
pousada ou hospedaria litorânea.
Com mais de 5.000 quartos, você
certamente encontrará o lar perfeito
longe de casa durante sua visita.

Jantares

É melhor não deixar o apetite em
casa quando você visitar o Norte de
Boston. A região é rica em pratos
como sopas saborosas de peixe,
lagostas suculentas e mariscos. Viaje
pela Trilha de Frutos do Mar do Norte
de Boston e delicie-se com os
premiados pratos de frutos do mar
entregues frescos todo dia. Saboreie
um pouco de história no Woodman’s
of Essex, onde foi inventado o
marisco frito.
Para os amantes da terra, o Norte de
Boston continua a lograr fartas
colheitas em diversas fazendas de
toda a região. Dê uma parada em
uma barraca da Fazenda Green
Meadows em Hamilton para apreciar

produtos agrícolas frescos da estação
ou visite a Vinícola Mill River em
Rowley para degustar um vinho local.
Está pensando em sair um pouco da
dieta? Veja como os doces são
fabricados na Harbor Sweets em
Salem (não deixe de experimentar
um dos famosos Sweet Sloops!).

Paraíso do comprador

Fazer compras na região do Norte de
Boston é uma experiência e tanto. As
nossas cidades litorâneas têm
personalidade própria e contêm
verdadeiros tesouros em forma de
presentes exclusivos e produtos
típicos. Mergulhe no passado através
de lojas de antiguidades, sebos, feiras
e muito mais ao longo das rotas
cênicas 1A e 133.
Procurando ótimas promoções para
presentes? Encontre tudo que você
precisa no novíssimo MarketStreet
Lynnfield, o maior shopping center ao
ar livre do litoral norte. Ceda ao
desejo de mobiliar sua casa, aumentar
seu guarda-roupas ou se entregar aos
doces. Qualquer que seja seu paladar
ou estilo, você vai adorar fazer
compras no Norte de Boston! n

Tesouros culturais e
históricos

Aprecie obras fascinantes de arte e
cultura do mundo inteiro no Museu
Peabody Essex de Salem. Veja uma
coleção exclusiva de bonecas, trens e
brinquedos no Museu Wenham. Passeie
pelas galerias e lojas de uma das mais
antigas colônias de arte em
funcionamento contínuo dos EUA, a
Colônia de Arte Rocky Neck, em
Gloucester.
Volte no tempo e experimente muitas das
atrações históricas da região. Caminhe
pelas ruas de Salem. Maravilhe-se com a
arquitetura de Beauport, também
conhecida como Sleeper-McCann House,
em Gloucester. Descubra os mistérios e
mitos dos julgamentos das bruxas de
Salem de 1692 no Museu Salem Witch
ou no Museu Witch Dungeon. Para
entretenimento noturno, assista a um
show no Teatro Musical North ou na
Companhia de Teatro Gloucester. Os
amantes da música podem prestigiar
apresentações de música clássica
no Rockport Music do Shalin Liu
Performance Center.

Levante as velas para
a aventura

Suba a bordo de uma escuna e navegue
pelas águas do Oceano Atlântico.
Admire locações de filmes de Hollywood,
tais como “As Bruxas de Salém” e “As
Bruxas de Eastwick”, em um cruzeiro
pelo rio Essex. Veja os barcos de “Wicked
Tuna”, popular programa de TV da
National Geographic, na Cape Ann
Marina.
Não se esqueça de trazer sua câmera
para capturar o momento perto das
jubartes, baleias-francas e golfinhosbrancos do Atlântico em uma excursão
para observação de baleias ou ao velejar
pelo oceano azul.
Descubra como os barcos são
construídos na Lowell’s Boat Shop em
Amesbury, o berço dos barcos de pesca.
Celebre a rica história marítima do Norte
de Boston em Newburyport, lar da
Guarda Costeira Americana, no Museu
Marítimo Custom House ou no Maritime
Gloucester, o porto mais antigo dos
EUA, e em Salem, berço do comércio
com a China.

O magnífico ar livre

Respire ar fresco e capte a elegância
natural intacta na sua visita ao Norte de
Boston. Em qualquer estação do ano,
você ficará maravilhado com a variedade
de ótimas atividades recreativas.
Alugue um caiaque e explore o litoral
cênico do rio Merrimack. Relaxe e pegue
um sol nas praias pitorescas da região.
Pedale ou caminhe pelos morros e suas
trilhas. Traga seus binóculos e visite a
Ilha Plum em Newburyport para observar
as muitas espécies de aves.
O outono é uma época espetacular do
ano para passar férias no Norte de Boston.
Aprecie o caleidoscópio de cores das
folhas em mutação. Escolha as abóboras
ou desfrute de donuts de cidra nas
fazendas próximas. Celebre a Topsfield
Fair, a feira agrícola mais antiga dos EUA.
Nos meses de inverno, participe dos
cânticos pelas veredas dos vilarejos para
comemorar as festas de fim de ano.
Divirta-se com esqui cross-country,
passeios de trenó ou patinação no gelo. n

Eventos regionais
Fevereiro
Salem So-Sweet Chocolate
& Ice Sculpture Festival
Merrimack River Eagle Festival,
Newburyport
Março
Salem Film Festival
Abril
Newburyport Literary Festival
Maio
Motif #1 Days, Rockport
Essex River Race
Junho
Rockport Chamber Music Festival
St. Peter’s Fiesta, Gloucester
ArtsFest Beverly
Julho
Olde Ipswich Days
Newburyport Yankee Homecoming
Misselwood Concours d’Elegance –
Endicott College, Beverly
Agosto
Salem Heritage Days
Gloucester Waterfront Festival

Deslocamento
Estimativa em quilômetros
e minutos
Boston a Salem
24,3 km / 45 min.
Salem a Gloucester
26,5 km / 33 min.
Lynn a Newburyport
45,6 km / 43 min.
Lawrence a Salisbury
38,4 km / 32 min.

Setembro
Bread and Roses Festival, Lawrence
Trails and Sails, eventos da região
do condado de Essex
River Ruckus, Haverhill
Outubro
Haunted Happenings, Salem
Topsfield Fair
Novembro
Festival of Trees, Methuen
Sea Festival of Trees, Salisbury
Dezembro
Christmas Walk, Marblehead
New Year’s Rockport Eve

