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Localizada na costa
sudoeste da Flórida, Paradise
Coast possui mais de
48 quilômetros de belas praias
de areia branca. A região
abrange as comunidades
de Naples, Marco Island e a
parte oeste dos Everglades,
um vasto pantanal protegido
pelo governo que é uma
das últimas áreas naturais
verdadeiramente selvagens
da Flórida.

Miami

BEM-VINDO A FLORIDA’S
PARADISE COAST
Bem-vindo ao destino de férias que
proporciona a experiência perfeita
na Flórida, com emoção e aventura
não encontradas em nenhum outro
lugar da Terra. Palmeiras balançando
ao vento e grandes praias de areias
brancas são só o começo da história.
Aqui você descobrirá um ritmo
tranquilo e um cenário tropical que
mistura emoção, exploração e clima
quente e ensolarado o ano inteiro.
Vibre com as aventuras ao ar livre
nos Everglades. Descubra delícias
gastronômicas incomparáveis feitas
com frutos do mar frescos. Descubra

tesouros para levar para casa nos
exclusivos distritos de compras.
Explore esse mundo aquático que
oferece a melhor navegação e a
melhor pesca da Flórida. Ou inspirese em uma espetacular mostra de
história, arte e cultura.
Não importa o que você veja ou faça
aqui, será sempre recebido com
sorrisos amistosos e sugestões úteis.
É parte do charme dessa região que
representa um dos destinos mais
procurados da Flórida.
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DIVERSAS ÁREAS A EXPLORAR
NAPLES

MARCO ISLAND

Essa cidade sofisticada reúne belas
praias, águas tropicais mornas,
shopping centers e muito mais.
Você ficará encantado com as
amplas passarelas para pedestres,
a arquitetura europeia e fileiras e
fileiras de belas casas cercadas
por uma paisagem tropical. Aqui
suas opções gastronômicas são
infinitas, com muitos restaurantes
especializados em frutos do mar
frescos e produtos cultivados
localmente. Naples também é
famosa por seu pôr do sol
espetacular, golfe, pesca,
navegação e esportes aquáticos.

Marco Island é realmente a maior
das “Dez Mil Ilhas” que margeiam
a região costeira dos Everglades.
Os resorts e hotéis têm vistas
deslumbrantes para as amplas praias
de areias brancas. As famílias adoram
as acomodações, que atendem
a todas as suas necessidades,
incluindo excelentes opções de
compras, restaurantes e programas
para as crianças. Então, tudo o
que você tem de fazer é relaxar e
desfrutar ou caminhar pela praia. Os
apaixonados por água vão se deleitar
com o fácil acesso ao Golfo do
México e aos estuários margeados
por manguezais para procurar
conchas, pescar, navegar,
observar pássaros e animais
selvagens, passear de caiaque ou
praticar canoagem.

Um lugar onde você pode
explorar a natureza intocada de
manhã, desfrutar de um spa
de classe internacional à tarde
e degustar um delicioso jantar
de frutos do mar à noite.
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PASSEIE DE CAIAQUE NOS EVERGLADES
Observe a riqueza de vida selvagem, inclusive
as centenas de espécies de pássaros.

OS EVERGLADES
Por proporcionar a oportunidade
de vivenciar a natureza e praticar
atividades ecológicas como em
nenhum outro lugar do mundo,
os Everglades são um verdadeiro
tesouro internacional que você
não pode perder. A região abrange
a entrada do Parque Nacional de
Everglades na cidade de Everglades,
o Ten Thousand Islands National
Wildlife Refuge, a Reserva Nacional
de Big Cypress e vários parques e

reservas ecológicas estaduais que
propiciam aventuras naturais incríveis
que vão da observação de pássaros
às caminhadas nos pântanos e aos
passeios de aerobarco. A cidade de
Everglades é um pequeno vilarejo
histórico que dá uma visão do
passado do sudoeste da Flórida,
com vários museus notáveis e
uma atmosfera de cidade pequena
pitoresca. É um ótimo lugar para
usar como base para explorar
os Everglades.
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Talahassee
Jacksonville

Orlando

Tampa

INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA
PLANEJAR SUA VIAGEM

Fort Myers

Naples
Marco Island

FÁCIL ACESSO POR VIA
AÉREA E CARRO
Você pode voar direto do Brasil para
o Aeroporto Internacional de Miami,
para o Aeroporto Internacional de
Ft. Lauderdale-Hollywood ou para o
Aeroporto Internacional de Orlando.
As estradas são bem cuidadas e
bem sinalizadas, com vários centros
de informação em toda a região.
As rodovias federais, estaduais e
municipais são bem patrulhadas pela
polícia. Alugar um carro aqui é fácil;
você pode retirá-lo diretamente no
aeroporto. É mais barato reservar o
seu carro com antecedência com sua
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Everglades City

operadora de turismo ou agência de
viagem, mas muitos hotéis da região
podem ajudá-lo a fazer as reservas.
Para obter mais informações,
visite o site ParadiseCoast.com.br
(Clique em Explore o Nosso
Mapa Interativo)

O píer de Naples é uma
das atrações mais populares
da cidade, proporcionando
uma vista espetacular do
pôr do sol.

Miami

Key West

O SISTEMA ELETRÔNICO
PARA AUTORIZAÇÃO
DE VIAGEM AOS EUA É
SIMPLES
Para viajar do Brasil para a Flórida é
necessário um visto dos EUA além do
passaporte de cada viajante.
Para solicitar um visto, acesse
ais.usvisa-info.com/pt-br/niv e siga
as instruções ou peça ajuda à sua
operadora de turismo ou agência de
viagem. O processo de solicitação
de visto pode levar até três
semanas, portanto não espere até
o último minuto.

DISTÂNCIA ATÉ PARADISE COAST:
Ft. Myers: 71 km, aproximadamente
50 minutos
Miami: 162 km, aproximadamente
1 hora e 50 minutos
Ft. Lauderdale: 173 km,
aproximadamente 1 hora e
20 minutos
Orlando: 427 km, aproximadamente
3 horas e 40 minutos
Para visualizar um mapa maior da
área, consulte o verso deste guia.

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R
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ONDE FICAR EM PARADISE

CLIMA ÓTIMO O ANO INTEIRO
O QUE LEVAR E USAR
O código de vestuário é
principalmente casual em Paradise
Coast na Flórida. Algumas coisas que
você deve saber: Alguns restaurantes
de luxo podem exigir o uso de
paletó e algumas casas noturnas não
permitem jeans, camisetas e tênis.
Nos campos de golfe é obrigatório

o uso de camisas com gola.
Não esqueça seus óculos de sol,
chapéu e protetor solar. Nas praias
e piscinas de hotéis é obrigatório o
uso das partes de cima e de baixo
do biquíni. Leve um suéter ou uma
jaqueta leve para usar à noite nos
meses de inverno.

Você tem uma variedade enorme
de acomodações maravilhosas
para escolher, inclusive luxuosos
resorts de praia e de golfe, pousadas
chiques, hospedagem domiciliar
(bed and breakfast) e cadeias de
hotéis populares. Se estiver com
orçamento curto, deixe para viajar
entre maio e dezembro, pois nessa
época muitos resorts, hotéis e motéis
dão descontos. Compare as opções,
obtenha mais informações e veja
as fotos no site de Paradise Coast
(ParadiseCoast.com.br). Sua agência
de viagem ou operadora de turismo
no Brasil também pode ajudá-lo a
escolher as acomodações e outras
atividades apropriadas para você e
sua família, além de ajudá-lo a fazer
todas as reservas.

MÉDIA DIÁRIA DE
HORAS DE LUZ SOLAR
Janeiro

7

Fevereiro

8

Março

8

Abril

9

Maio

10

Junho

9

Julho

8

32

Agosto

8

27

Setembro

8

Outubro

8

Novembro

7

Dezembro

7

TEMPERATURAS MÉDIAS DE NAPLES (GRAUS CELSIUS)
38

21
16
10
5

6

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Para obter a lista completa
de acomodações, visite o site
ParadiseCoast.com.br (Clique em
Hotéis e Propriedades para Alugar)

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R
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Vieira

Vermetídeo

Estrombo

Concha-cavalo

O ACESSO ÀPRAIA É FÁCIL.

QUILÔMETROS DE PRAIAS
DESERTAS E IMACULADAS
Você vai ficar impressionado com as
belas praias que são reconhecidas
como as melhores dos EUA pelo
Travel Channel e pela revista Conde
Nast Traveler. Com 48 quilômetros de
areias brancas macias e água morna
do Golfo do México, é fácil saber
por que essa região é chamada de
costa paradisíaca da Flórida. Você
descobrirá uma abundância de
conchas, desde bolachas-do-mar até
aquelas com formato de asa de anjo.

8

Mas fique sabendo que é contra a
lei levar moluscos vivos de qualquer
espécie. Deixe-os na praia para que
outros visitantes os vejam. O pôr
do sol espetacular também é parte
da magia do local, quando o céu se
enche de cor e o sol mergulha no
Golfo do México. Um lugar muito
popular para ver o pôr do sol é o píer
de Naples, atração turística que se
estende para dentro do golfo.

Existem muitos pontos de acesso às
praias ao longo da costa. Consulte
o mapa no verso deste guia para
localizar os estacionamentos
públicos e outros pontos de acesso
públicos. Estacione corretamente
nas áreas designadas para
estacionamento público e coloque
moedas suficientes nos parquímetros
para não ser multado pela
polícia local.
Explore as praias em ParadiseCoast.
com.br (Clique em Atividades e
Atrações e depois em Praias)

Cornetinha

Caracol lunar

Concha-oliva

Bolacha-do-mar
Areia fina como pó e
ondas suaves e quentes
estão à sua espera.

Estrela do mar

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R
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O DESTINO DE GOLFE
NÚMERO 1 DA AMÉRICA DO
NORTE AGUARDA GOLFISTAS DE
TODOS OS NÍVEIS
Com mais de 90 campos de golfe,
sol o ano inteiro e beleza natural de
tirar o fôlego, Paradise Coast é um
destino primordial para os amantes
do golfe. De alguns dos melhores
campos públicos dos EUA aos
resorts que sediam campeonatos
de renome mundial, você desfrutará

dos melhores e mais bem projetados
campos de golfe da Flórida.
Alguns dos principais campos de
golfe são filiados aos resorts da
região, com horários disponíveis
para os hóspedes dos resorts.
Existem também muitos campos
semiparticulares que ficam abertos

CAMPOS DE GOLFE
PÚBLICOS DE NAPLES

TARIFAS DE GOLFE

GreenLinks Golf Resort
Lely Flamingo Island &
Mustang Golf Clubs
Naples Lakes Country Club
Riviera Golf Club

para reservas públicas nos meses
de maio e dezembro. Consulte
sempre o recepcionista do seu hotel
ou o site www.ParadiseCoast.com.
br para saber como encontrar o
campo de golfe mais adequado para
suas necessidades. Sua operadora
de turismo ou agência de viagem
também pode ajudá-lo a conseguir
pacotes com desconto nos hotéis e
resorts da região.
Os preços e as regras de etiqueta
são comparáveis aos do golfe no
Brasil. A vestimenta é a mesma – não
se esqueça de usar camisa com gola.

E, se quiser economizar dinheiro,
os preços do golfe caem na baixa
estação (de maio a dezembro).
Para ver a lista completa dos
campos de golfe, visite o site
ParadiseCoast.com.br (Clique
em Atividades e Atrações e
depois em Golfe).

Os preços e as regras de
etiqueta são comparáveis aos
do golfe no Brasil.

As tarifas de golfe podem variar
de US$ 15 a centenas de dólares
americanos. O valor depende do
campo, da época do ano e até
mesmo da hora do dia. Consulte o
seu agente de viagem
para obter os preços atuais.

The Golf Club at Del Webb
(em Ave Maria)
The Links of Naples
The Naples Beach Hotel & Golf Club
Valencia Golf Course at Orange Tree

10

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R

11

atendimento é de 15% a 20% do valor
da conta sem os impostos. A gorjeta
não vem incluída na conta, portanto
o garçom não receberá esse valor se
você não incluí-lo

CAPITAL MUNDIAL
DO CARANGUEJONEGRO-DA-PEDRA

COMPRAS E DELÍCIAS
GASTRONÔMICAS
Você vai descobrir lojas exclusivas
em locais charmosos à beira-mar e
bairros históricos que oferecem de
tudo, desde alta moda até tesouros
artísticos. Poderá desfrutar de uma
grande variedade de butiques
elegantes, galerias de arte, lojas
especializadas, lojas varejistas
de luxo e populares e pontas de
estoque. Tire um dia para fazer
compras e comer nos restaurantes
das redondezas ou desfrute dos
spas, cinemas e cruzeiros de turismo.
Para obter a lista completa de lojas,
visite o site ParadiseCoast.com.br
(Clique em Atividades e Atrações e
depois em Compras).

Chefs premiados de Paradise
Coast orgulham-se de servir o que
há de melhor, de frutos do mar
frescos em cafés informais nas
calçadas à cozinha sofisticada e aos
restaurantes gourmet. Jantar no lado
do golfo fica ainda mais delicioso
com a vista de uma bela praia e um
lindo pôr do sol.
Para ver a lista completa
de restaurantes, visite
ParadisCoast.br (Gastronomia
e Vida Noturna, depois em
Restaurantes)

NÃO SE ESQUEÇA DA
GORJETA
Nos Estados Unidos, a gorjeta
apropriada para um bom
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Os pescadores da cidade de
Everglades pescam 270 toneladas
desses caranguejos de patinhas
saborosas a cada temporada, que vai
de 15 de outubro a 15 de maio. Uma
iguaria de dar água na boca que você
não pode perder!
Muitos restaurantes da região
oferecem caranguejos durante a
temporada. Estes são alguns lugares
onde você pode degustá-los logo
ao descer do barco na cidade de
Everglades:
City Seafood
Oyster House Restaurant
Triad Seafood

LOCAIS PARA FAZER
COMPRAS
Centro de Naples
Bayfront
Fifth Avenue South
Third Street South
Tin City
Norte de Naples
Mercato
The Village on Venetian Bay
Waterside Shops
Coastland Center
Miromar Outlets
Marco Island
The Esplanade
Prime Outlets
JANTAR À BEIRA-MAR
Tin City no centro de Naples
Riverwalk
Pinchers Crab House
Marco Island
Quinn’s on the Beach
Praia de Vanderbilt, Naples
The Turtle Club Restaurant
Baleen no LaPlaya Beach &
Golf Resort
Gumbo Limbo no
Ritz Carlton-Naples

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R
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UMA VISÃO FASCINANTE
DA NATUREZA
Se você se encanta com a beleza
da natureza, Paradise Coast lhe
proporciona experiências que você
não vai encontrar em nenhum outro
lugar. Você vai encontrar fácil acesso
a acres de natureza intocada, quer
esteja fazendo um emocionante
passeio de aerobote pelo lago
Traﬀord, passeando de caiaque em
um estuário de manguezal nas Ten
Thousand Islands, navegando no
Parque Nacional de Everglades ou
caminhando na Reserva Nacional Big
Cypress. A parte oeste de Everglades
tem uma diversidade biológica muito
maior que a da costa leste.
Há muitos parques, reservas e
refúgios de vida selvagem que
oferecem oportunidades para
fotografias da natureza, canoagem,
passeios de caiaque, pesca,
caminhadas, passeios de barco
e muito mais. O lago Traﬀord, um
lago de água doce de 6.280 km², é
um lugar excelente para observar
pássaros, jacarés e outros animais
selvagens durante um passeio de
aerobote. Em cruzeiros turísticos pela
região de Naples e Marco Island, o
visitante também tem a oportunidade
de ver golfinhos, peixes-boi e
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tartarugas marinhas. Ou então você
pode se divertir no Paradise Coast
Blueway, uma rede de canais para
praticar remo ao longo da
costa magnífica.
Explore a natureza em
ParadiseCoast.com.br (Clique
em Praia e Atividades ao Ar
Livre, depois em Natureza e Vida
Selvagem ou Praias)

PASSEIOS COM GUIA
Deixe que guias profissionais
de ecoturismo lhe mostrem as
maravilhas da natureza em terra
e no mar. Quer esteja usando
aerobarco, caiaque, trole, bicicleta,
diciclo Segway, biplano ou até
mesmo buggy de pântano, você
certamente verá alguns animais
selvagens incríveis. É melhor reservar
seu passeio com antecedência; seu
agente de viagem, bem como muitos
hotéis de Paradise Coast, pode
ajudá-lo com as providências.
Para ver a lista completa
de passeios, visite o site
ParadiseCoast.com.br
(Atividades e Atrações)

(blue heron caption)
Garça-azul-grande

LISTA PARA EXPLORAÇÃO
DA NATUREZA

Você também pode desfrutar
de muitos passeios gratuitos,
não guiados, por toda a região,
que vão de caminhadas nos
parques a percursos de carro ao
longo da Highway 41.

Botas para caminhada
Sapatos para andar
Muda de roupas
Binóculos
Repelente de insetos
Óculos de sol
Chapéu
Protetor solar
Capa/poncho para chuva
Câmera (com lente teleobjetiva
para fotógrafos mais aplicados)

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R
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ARTE, CULTURA E HISTÓRIA
EM PARADISE COAST
Conheça um pouco do passado e do
futuro de Paradise Coast em nossas
muitas atrações culturais que lhe
permitem explorar nossa rica história,
nossa herança e um panorama
diversificado de arte. Nos quatro
museus de Collier County (Collier
County Museum, Naples Depot
Museum, Museum of the Everglades
e Immokalee Pioneer Museum),
você descobrirá a origem dos índios
Seminole, Miccosukee e Calusa,
que habitaram Paradise Coast
quando ela era uma das últimas
fronteiras dos Estados Unidos, e
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dos calorosos pioneiros que se
instalaram no sudoeste da Flórida.
Tire um dia para explorar o museu
Ah-Tah-Thi-Ki com suas exposições
realistas e seus artefatos raros. Os
índios compartilhavam a terra com
os “cowmen”, vaqueiros da própria
Flórida que fizeram da pecuária uma
das atividades mais antigas e mais
importantes da região.
Complete o seu percurso cultural
com uma excursão ao Liebig Art
Center no centro de Naples. Com
festivais de arte, aulas em ateliê

Naples abriga mais de 100 galerias de arte e 500 artistas.

e exposições surpreendentes de
arte contemporânea, o centro é
conhecido por suas importantes
contribuições de artes visuais
para a comunidade.
Paradise Coast abriga vários locais
distintos para as artes cênicas.
Artis Naples é a sala de estreia de
espetáculos da região, apresentando
música e teatro de nível
internacional. O Sugden Community
Theatre exibe espetáculos de
qualidade profissional em um belo
teatro de vários milhões de dólares,

e Gulfshore Playhouse, no Norris
Center, tem elencos itinerantes de
peças famosas – ambos no coração
de Naples. Onde quer que sua
curiosidade o leve, Paradise Coast
lhe proporciona uma visão vívida de
seu passado ao mesmo tempo que
faz você se apaixonar por
seu presente.
Explore arte e cultura em
ParadiseCoast.de (Clique em
Atividades e Atrações, depois
em Arte & Cultura)

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R
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IDEIAS PARA DIAS
INESQUECÍVEIS
Paradise Coast oferece inúmeras
aventuras diferentes para você
desfrutar. Desde reacender uma
paixão ou explorar as maravilhas
naturais da região, estas sugestões
certamente transformarão sua visita
aqui nas melhores férias que você
já teve.
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ROMANCE
Visite o spa The Inn on Fifth’s
no centro de Naples para uma
massagem simultânea para casais
ou deleite-se nos elementos
submetendo-se a uma “terapia da
gota de chuva” ou massagem com
pedras quentes.

Caminhe de mãos dadas
pela passarela do Clam Pass
Park sobre a grama da costa e
baías de maré rasa, terminando
na bela praia.

Saboreie os frutos do mar regionais
frescos enquanto compartilha um
pôr do sol de tirar o fôlego no
restaurante HB’s on the Gulf, no
Naples Beach Hotel and Golf Club.

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R
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Veleje em um cruzeiro
de duas horas com a Sailboats
Unlimited em Naples.
Relaxe ou, se desejar, ajude
a tripulação.

Conheça as inúmeras galerias de arte
de Naples ao longo da Broad Street
(Gallery Row), Fifth Avenue South ou
Bayfront Center. Ou visite a Gallery
Row no North Collier Boulevard ou a
The Art League of Marco Island.

AVENTURAS NA
NATUREZA
Alugue bicicletas e binóculos na Ivey
House Inn, na cidade de Everglades,
onde a Everglades Rentals & Eco
Adventures o encaminhará para as
melhores rotas por essa pitoresca
cidade da Flórida.
Faça um emocionante passeio de
aerobote pelos riachos sinuosos e
baías de mangues de Everglades
e veja a riqueza de vida selvagem.
Registre pássaros de todas as cores
ou veja os jacarés em seu
habitat natural.
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Faça um piquenique na Reserva
de Barefoot Beach e observe as
tartarugas terrestres, as aves limícolas
se molhando na arrebentação e os
pelicanos levantando voo.
Caminhe pelas trilhas públicas
do Florida National Panther
Wildilfe Refuge.

ARTE E CULTURA
Admire as obras-primas das
15 galerias de arte do Naples
Museum of Art’s. Perambule pelas
galerias públicas gratuitas do von
Liebig Art Center.

Descubra a beleza íntima do
ambiente em impressionantes fotos
da natureza em branco e preto feitas
pelo famoso fotógrafo Clyde Butcher.
Seu estúdio, Big Cypress Gallery,
está localizado no coração de The
Everglades em Ochopee.
Assista a um espetáculo no Artis
Naples, Sugden Community Theatre
ou Gulfshore Playhouse.

NA ÁGUA
Deslize pela superfície do lago
Traﬀord em um passeio com a
Airboats & Alligators. Você vai ver
os jacarés à espreita nesse lago de
água doce de 1.500 acres enquanto
passa por entre os juncos e a grama
na borda do lago.

Alugue um caiaque para pescar em
local afastado ou faça um passeio
ecológico de caiaque no Paradise
Coast Blueway, na trilha para prática
de remo de Collier County ou no
Everglades Wilderness Waterway
com a Everglades Area Tours.
Observe os golfinhos brincalhões
e os movimentos sinuosos dos
peixes-boi em Marco Island como
participante do Sea Excursions
10,000 Islands Dolphin Project,
programa que combina pesquisa
científica com observação da
vida selvagem a bordo do
Dolphin Explorer.
Relaxe em uma excursão de jetskis
para as Dez Mil Ilhas com a Marco
Island Ski & Watersports. Localize
golfinhos e peixes-boi nessa selva
de mangues.
Desfrute de um espetacular pôr do
sol a bordo de um dos muitos barcos
fretados disponíveis na região.

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R
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Bonita
Springs

(EXIT 128)
TO SOUTHWEST FLORIDA
INTERNATIONAL AIRPORT (RSW)
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Bonita Beach Rd.
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Wiggins Pass
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TO AVE MARIA
Vanderbilt Beach Extension
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896

951
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1. Naples Depot Museum
1051 Fifth Avenue South,
Naples
2. Collier County Museum
3301 Tamiami Trail East,
Naples
3. Museum of the Everglades
105 W. Broadway Everglades
City
4. Immokalee Pioneer Museum
at Roberts Ranch
1215 Roberts Avenue
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CENTROS DE INFORMAÇÕES
AO VISITANTE
Dê uma parada em nossos centros de
informações para descobrir onde estão
sendo dados descontos durante o período
de sua visita e economizar dinheiro

Centro de Informações ao
Visitante da Câmara de Comércio
da Grande Naples
900 Fifth Ave. S., Ste. 102
Naples, FL 34103

AVENTURAS NO PARAÍSO
Aqui há muito o que ver e fazer,
desde explorar as infinitas maravilhas
naturais da região até aprender
sobre sua rica história. Praias,
parques e o incrível ecossistema dos
Everglades proporcionam diversão
na água e uma visão fascinante
da vida selvagem. As atrações são
igualmente interessantes, quer
você queira estudar nossa história

AUDUBON CORKSCREW
SWAMP SANCTUARY
Essa área remanescente de
11.000 acres de vida selvagem
contém a maior floresta virgem
de ciprestes-do-brejo do país

24

nos museus da região, tentar a
sorte no Cassino Seminole, visitar
o zoológico de Naples, explorar a
natureza ao longo das passarelas
feitas pelo homem ou assistir a uma
apresentação ao vivo.
Explore as atrações em
ParadiseCoast.com.br
(Things To Do/Attractions)
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Centros de Informações ao Visitante
Câmara de Comércio de Marco Island
1102 N. Collier Blvd.
Marco Island, FL 34145
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Centros de Informações ao Visitante
Câmara de Comércio de Everglades
32016 Tamiami Trail E.
Everglades, FL 34139

PA R A D I S E C O A S T. C O M . B R

2660 N. Horseshoe Dr. #105, Naples, Fl 34104

1-800-2-Escape

