
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde dormir em Key West! 

Apenas a 5 minutos da parte antiga da cidade e plantado 

à beira-mar, recomendamos o fantástico 4* Hyatt Key 

West Resort & Spa. Enquanto lá estiver poderá passar o 

dia ao sol na piscina, relaxar no spa, ou se tiver um 

espirito mais aventureiro, experimentar os desportos 

aquáticos que este resort tem para oferecer. Este resort 

conta ainda com um excelente atributo: quartos 

antialérgicos! Em Key West aconselhamos também o 

histórico resort de 1920, o 4* Casa Marina Beach & 

Resort Club Waldorf Astoria, que conta com a sua 

própria praia privada! Neste resort poderá também 

usufruir das suas duas piscinas e dos seus três excelentes 

restaurantes. E fica a dica: este resort está apenas a 20 

minutos a pé da casa de Ernest Hemingway. 

Recomendamos ainda: o 4* OceanKey Resort, o 4* 

Sunset Key Guest Cottages e o 3*Sheraton Suites. 

 

Aproveite o mar! 
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Aproveite a beleza de Key 

West! 

Um dos locais de visita obrigatória em Key West é o 

Southern Most Point, o sítio mais a Sul nos Estados 

Unidos da América. Com o seu tempo fantástico e as suas 

águas cristalinas, Key West é sobretudo famosa pelo 

mergulho, pela pesca e pelos mais diversos desportos 

aquáticos. Poderá também jogar golf no fantástico Key 

West Golf Club, campo desenhado por Rees Jones. Para 

jantar aconselhamos o fantástico restaurante Latitudes 

(aconselhamos que reserve com antecedência). O 

restaurante fica localizado numa ilha a 10 minutos do 

porto de Key West, mas não se preocupe porque a 

viagem é gratuita! Recomendamos também: o Caroline’s 

Café, o Michaels, o Grand Café e o Café Marchesa. 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reservas ou informações contactar: 
A sua Agência de Viagens 

  
Em Portugal: 

Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

 Informações Úteis: 

 

Temperatura em Setembro: 25ºC (min) – 31ºC (max) 

 Temperatura em Outubro: 24ºC (min) – 29ºC (max) 

 Não se esqueça de tratar do passaporte e do visto 

(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) antes da sua viagem 

 Distância Miami – Key West: 259 km, 3 horas e 20 minutos de carro 

                  Distância Miami – Key Largo: 103 km, 1 hora e 15 minutos de carro 

Visite o arquipélago das 

Florida Keys! 

Mas o arquipélago de Florida Keys é muito mais do 

que Key West. Neste arquipélago poderá visitar, 

por ordem de proximidade a Miami, Key Largo, 

Islamorada, Marathon e Big Pine Key, entre 

outras! Key Largo é a primeira das Florida Keys, e 

portanto a que se encontra mais a Norte no 

arquipélago. Lá poderá alugar um barco, 

mergulhar nos seus exóticos recifes, nadar com os 

golfinhos, apanhar um grande peixe, visitar os 

Everglades e visitar o santuário de pássaros. Se for 

um grande fã de pesca, então aconselhamos que 

visite Islamorada, constituída pela Plantation Key, 

Windley Key, Upper Matecumbe Key, Lower 

Matecumbe Key e a Tea Table Key. Para umas 

férias mais familiares poderá visitar Marathon, um 

local bastante ligado à pesca e ao mergulho. Se 

quiser um pouco de sossego aconselhamos a Big 

Pine Key ou restantes Lower Keys (como por 

exemplo a Summerland Key, a Big Torch e a Little 

Torch Keys, a Cudjoe Key, a Sugarloaf Key e a Big 

Coppitt Key).  
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