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Férias dentro orçamento em St. Augustine!
Atividades ao ar livre para toda a família e descobertas interiores
St. Augustine, Florida (Junho, 2017) – O verão americano está se aproximando, assim como o som do sinal da escola.
Hora de começar a planear as próximas férias. Que tal explorar e se deleitar com a Costa Histórica da Flórida - um
destino perfeito para famílias? Cheio de oportunidades históricas e atividades ao ar livre, St. Augustine oferece muitas
aventuras familiares econômicas (há diversão de graça ou por apenas US $ 10 ou menos por pessoa). Relaxe nas praias
de areia branca do Anastasia State Park ou explore os fortes históricos. Veja a magnífica arquitetura espanhola no
distrito histórico ou curta a vista da cidade a bordo do barco St. Augustine Scenic Cruise. De aventuras ao ar livre para
experiências culturais, não há escassez de diversão a preços atrativos em St. Augustine.
Aventuras nas Fortalezas
A Espanha fundou St. Augustine em 1565, e em 1695 os colonos construíram o Castillo de San Marcos. O forte, com seus
bastiões omnidirecionais, foi construído para ajudar a se defender contra os poderes hostis que exploravam as frotas do
tesouro espanhol que retornavam do Peru e do México. Permanecendo formidável - agora como um Monumento
Nacional - é a mais antiga fortaleza de alvenaria nos EUA. O Castillo também é único por conta do material usado em sua
construção. É uma das únicas fortificações do mundo construídas a partir de uma forma semi-rara de calcário chamada
coquina. O outro é o monumento nacional Fort Matanzas , localizado 14 milhas ao sul. Explore o Castillo de San Marcos
e aprenda com os guias como o forte foi planejado e construído para proteger a comunidade de St Augustine. Veja
demonstrações de disparos de canhões e reconstituições históricas. Ao norte da cidade, os visitantes encontrarão o
espanhol Fort Mose. Na década de 1720, o forte abrigou escravos ingleses fugitivos na primeira comunidade afroamericana sancionada do continente. Visite Fort Mose no primeiro sábado de cada mês para ser transportado de volta
ao século 18. Aprenda com os membros da Fort Mose Militia enquanto eles praticam exercícios de disparo e
demonstram como usar armas históricas. A entrada para os fortes é de US $ 10 ou menos por pessoa.
Hora de relaxar na praia
Mais de 500 anos atrás, Ponce de Leon vislumbrou praias bonitas e convidativas que o atraíram para a costa e levaram à
primeira descoberta europeia documentada da Flórida. Hoje, St. Augustine é o lar de algumas das praias mais bonitas da
Flórida - 42 milhas de costa, para ser exato. Os resorts elegantes com campos de golfe desafiadores enfeitam a costa da
serena Ponte Vedra Beach. Perfeito para passear e procurar por conchas e dentes de tubarões. Há muitos pontos para
surfar e passear de caiaques. Além disso, certifique-se de verificar as dunas de areia de 12 metros na Ponte Vedra Beach
- elas estão entre as mais altas da Flórida. As famílias podem desfrutar das quatro milhas de praia Anastasia State Park,
uma maré repleta de vegetação e vida animal, ou caminhar por uma trilha natural que leva a antigas dunas de areia.
Falando em areia-as areias de quartzo branco do parque são o cenário perfeito para um dia na praia com a família. Um
amplo estacionamento, instalações de toalete permanente e barracas de alimentos e bebidas facilitam o dia da família
na praia. Um dos segredos mais bem guardados de St. Augustine é Vilano Beach, uma pequena e encantadora cidade de
praia. É uma ótima localização para surfar ou fretar um veleiro e aproveitar o barco de pesca de alto mar.
Viaje no tempo
Deixe sua primeira aula de história começar na antiga Oldest Wooden School House. Ouça o professor e os alunos que
descrevem como era a vida escolar nos anos 1700. Compare os dias escolares de hoje com os dos velhos tempos! Este

edifício original tem mais de 200 anos e é feito de cedro vermelho e cipreste. Um verdadeiro tesouro histórico. Volte no
tempo no Spanish Military Hospital Museum, onde o médico está sempre está lá. Uma visita guiada levará as famílias
visitantes de volta aos dias espanhóis coloniais de medicina, incluindo a triagem no campo de batalha. Visite a
“farmácia” e descubra como as ervas coloniais foram a origem de alguns dos medicamentos mais populares de hoje.
The Old Jail finalizada em 1891 pela mesma empresa que mais tarde construiu Alcatraz, abrigou 72 presos em celas
lotadas sem encanamento interno até 1914. Quando os visitantes chegam, um diretor fantasiado coloca-os em prisão,
marcha com os novos prisioneiros, coloca-os em uma cela e ameaça deixá-los na área de segurança máxima! Tudo de
brincadeirinha. Imperdível para as crianças malcomportadas! A entrada para a atração é de US $ 10 ou menos por
pessoa.
Diversão excêntrica
St Augustine é um centro de originalidade - afinal, é a cidade mais antiga, continuamente ocupada nos Estados Unidos.
Isso faz com que haja uma infinidade de atrações históricas a serem visitadas, embora algumas das primeiras atrações
sejam inusitadas.
Villa Zorayda Museum foi construído em 1883 a uma décima parte da escala de uma parte do Palácio Alhambra na
Espanha. Você se maravilhará com a arquitetura e os tesouros únicos, incluindo o tapete mais antigo do mundo. Mais de
2.400 anos, o tapete Cat Rug foi completamente tecido pelos cabelos dos gatos egípcios antigos. A lenda diz que o
tapete é uma maldição. Foi roubado de um túmulo e enrolado em torno de um pé de múmia, que também está em
exibição! A entrada para o museu é de US $ 10 ou menos por pessoa.
Ofertas de hospedagem perfeitas para as famílias
Hospedar famílias por mais de 450 anos não significa que não há novas aventuras e diversão à espera de visitantes. Há
muito charme do Velho Mundo e elegância à beira-mar que se encontram ao longo da Costa Histórica da Flórida e as
famílias de hoje irão apreciar essas ótimas promoções de viagens durante a semana. Aninhado no coração panorâmico
do distrito histórico de St. Augustine, os hóspedes do Bayfront Inn são mimados pelas brisas do mar suave e pelas águas
calmas da Baía de Matanzas e pelas visões refrescantes de estilos de vida ancestrais do velho mundo. As tarifas em dias
da semana (domingo a quinta) começam em US $ 129. Uma hospedagem divertida de estilo europeu no coração de
St.Augustine, o Pirate Haus Inn atende a famílias e casais nos quartos privados, que possuem camas queen e um ou dois
conjuntos de beliches. Tarifas de US $ 90 por noite incluem um café da manhã de panquecas de pirata, estacionamento
privado, WiFi e muito mais
Desfrute de uma fuga à praia no Magic Beach Motel na praia de Vilano. As promoções de meio da semana começam em
US $ 119 por noite neste eclético hotel da praia. The Beach Houseoferece uma localização ideal com vista para Vilano
Beach, mas a poucos minutos do centro histórico de St. Augustine. Os quartos são espaçosos e oferecem camas king-size
confortáveis e sofás-camas, kitchenettes e café da manhã continental de cortesia diariamente. Taxas de meio da semana
a partir de US $ 229 por noite. Sawgrass Marriott Golf Resort & Spa é um refúgio espetacular para famílias. O Pacote de
Férias One Suit do resort oferece uma suíte familiar no Resort's Villas e acesso a todas as comodidades do resort,
incluindo o Cabana Beach Club. Clique aqui para mais promoções e promoções na Costa Histórica da Flórida.
Localizado a meio caminho entre Daytona Beach e Jacksonville, a Costa histórica da Flórida inclui St Augustine, o
excelente golfe e elegância à beira-mar de Ponte Vedra e 42 milhas de praias do Atlântico intocada. Para mais
informações sobre eventos, atividades, feriados e férias em St. Augustine, Ponte Vedra e as praias, visite o site Visitors
and Convention Bureau em www.FloridasHistoricCoast.com, tornar-se um fã no Facebook
(Facebook.com/ViajaSanAgustin) ou ligue para 1.800.653.2489
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