
10 Destinos onde viajar em 2013/2014 
 

O ano ainda agora começou e já só pensamos nas próximas férias e nas viagens 
que faremos este ano… Em 2013 farei viagens de curta ou de larga distância? Fico 
pela Europa ou lanço-me em grandes voos até à África ou Ásia? Prefiro campo ou 
cidade, destinos de praia ou neve, relax ou aventura?  
 
É momento de tomar decisões e começar a programar as viagens para 2013! 
 
 

http://www.edreams.pt/voos/baratos/


1.São Francisco, Estados Unidos da América 
 

 
 
Conhecida pela neblina fria do verão, pelas íngremes colinas, pela 
interessante mistura entre arquitetura vitoriana e moderna, pela Ponte 
Golden Gate, pelos bondes ou Chinatown. São Francisco é considerada 
um centro de activismo liberal nos Estados Unidos, depois de passar pelo 
Verão do Amor e acolher o movimento pelos direitos dos homossexuais 
durante os anos 50 e 60. Este ano será sede da “34th America’s Cup”, 
no mês de Setembro. 

http://pinterest.com/pin/66639269456718930/�
http://www.edreams.pt/voos/san-francisco/SFO/


2.Amsterdão, Holanda 
 

 
 
2013 vai ser um ano de celebrações para Amsterdão. O 160 aniversário 
de Vincent van Gogh, a reabertura de portas do Rijksmuseum após uma 
reforma de 10 anos e os 125 anos do Royal Concertgebouw Orchestra. 
Também o Artis Zoo real e o Felix Meritis centro cultural estão de 
parabéns. Celebram 175 e 225 anos, respectivamente. Este será, sem 
dúvida, um grande ano para a cidade holandesa! 

http://pinterest.com/pin/315463148868060000/�
http://www.edreams.pt/voos/amsterdao/AMS/


3.Hyderabad, Índia 
 

 
 
Hyderabad foi um dos estados mais prósperos da Índia entre 1948 e 
1956. A sua capital – a cidade de Hyderabad – era considerada durante 
esse período a 4 ª maior cidade da Índia. Foi sudividida posteriormente 
entre os estados de Andhra Pradesh, Karnataka e Maharashtra. É agora 

http://pinterest.com/pin/251638697900559652/�


considerada um diamante ainda pouco explorado a nível turístico, mas 
com grande potencial para 2013. 

4.Londonderry/Derry, Irlanda 
 

 
É a segunda maior cidade da Irlanda do Norte e da província de Ulster e 
a quarta maior cidade da ilha da Irlanda. Será a capital da cultura do 
Reino Unido em 2013, pelo que receberá uma grande quantidade de 
eventos e actividades culturais.  
 
Há que destacar também os festivais que aqui se realizam anualmente 
como o Jazz Festival e o Earhart Festival que este ano celebra 80 anos. 

http://pinterest.com/pin/221872719112927329/�
http://www.edreams.pt/voos/irlanda/IE/


5.Pequim, China 
 

 
Pequim é a capital e a segunda maior cidade da República Popular da 
China. Foi durante séculos a cidade mais populosa do mundo. Hoje conta 
com cerca de 10,3 milhões de habitantes.  
 
Os Jogos Olímpicos deixaram rastro na cidade e tiveram um importante 
efeito na cidade a nível cultural e social. A cidade passa por um 
momento de grande mudança e transformaçoes, que vale a pena 
observar no terreno. Que te parece umaviagem à China em 2013? 

http://pinterest.com/pin/250653535482163253/�
http://www.edreams.pt/voos/pekin/BJS/


6.Christchurch, Nova Zelândia 
 

 

http://pinterest.com/pin/1196337372876302/�


Christchurch é considerada a cidade mais inglesa fora da Inglaterra. É a 
maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a segunda maior cidade do 
país com cerca de 376.700 habitantes. É também a capital da região de 
Canterbury. Depois dos fortes terremotos que abalaram a zona em 2010 
e 2011, a cidade vive um importante momento de renovação. As 
autoridades locais viram este momento como uma oportunidade única 
para repensar o urbanismo da cidade. Christchurch renasce agora com 
uma nova energia e criatividade. 

7.Hobart, Austrália 
 

 
Hobart é a capital e maior cidade do estado australiano da Tasmânia. 
Situada na foz do rio Derwent, está protegida pelo monte Wellington a 
oeste e pelo monte Nelson ao sul.  

Nos últimos anos, Hobart tem experimentado um bom crescimento no 
turismo, e o custo de vida relativamente baixo e descontraído no modo 
de vida têm atraído muitos australianos e novos migrantes para a 
cidade. A abertura recente do importante MONA Museum também está a 
contribuir para a maior visibilidade da cidade a nível internacional. 

http://pinterest.com/pin/254946028876049477/�


8.Montreal, Canadá 
 

 
Montreal é a maior cidade da província canadiense de Quebec e a 
segunda mais populosa do Canadá. Possui também a segunda maior 
população francófona do mundo, depois de Paris. Montreal sediou o 
World Outgames de 2006, um evento desportivo patrocinado pela 
comunidade homossexual internacional, que contou com a participação 
de 18,5 mil pessoas, o que lhe conferiu uma importante projecção a 
nivel internacional. 

http://pinterest.com/pin/378795018628059298/�


9.Addis Abeba, Etiópia 
 

 
Addis Abeba está a passar por um processo de rápido crescimento. 
Espera-se que o crescimento económico do país seja de 5% em 2013, o 
que contribui a um sentimento generalizado de esperança e optimismo. 
Adis Abeba, ou “nova flor”, é a capital e a maior cidade da Etiópia. 

 É também o principal centro comercial, cultural e manufactural do país. 

http://pinterest.com/pin/258394097340345296/�


10.Porto Iguaçú, Argentina 
 

 
Porto Iguaçu é uma cidade da província de Misiones, Argentina. 
Localizada a 18 km da área das Cataratas do Iguaçu, a cidade faz parte 
de uma área urbana conhecida na região como Tríplice Fronteira, que 
engloba também a cidade brasileira de Foz do Iguaçu, no Estado do 
Paraná, e a cidade paraguaia de Cidade do Leste, do Departamento do 
Alto Paraná. O turismo é a principal actividade económica da região. A 
Foz do Iguaçu foi recentemente incluída entre as novas sete maravilhas 
da natureza. 

Fonte: Lonely Planet 

http://pinterest.com/pin/66568900713159668/�
http://www.lonelyplanet.com/themes/best-in-travel-2013/
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