
Fort Lauderdale 

As primeiras coisas que se passam pela cabeça quando se fala em Flórida é Orlando com seus 

incríveis parques e Miami com as praias mais desejadas, mas no meio de toda essa mesmice há 

um lugar chamado Fort Lauderdale. 

Fort Lauderdale está entre Miami e Orlando, na estrada I-95, o centro dessa cidade quase 

bucólica fica na saída dessa mesma estrada,  chamada Broward Boulvard, há mais ou menos 

trinta minutos do aeroporto de Miami 

Conhecida como a Veneza americana, Fort Lauderdale, proporciona uma vida com mais calma 

e charme à beira mar, são 40 quilômetros de praias e mais de 450 quilômetros de extensão em 

canais, todos com barcos à sua disposição. 

Na Las Olas Boulevard, avenida arborizada, é onde você poderá fazer caminhadas e passeios 

de gôndolas, a vista é deslumbrante, e ainda pode  aproveitar para visitar lojinhas, galerias e 

bares onde as mesas possuem sua própria torneira de chope, programadas para contabilizar o 

consumo de cada mesa, isso deveria existir no mundo todo. 

Para quem é adepto de uma dieta vegetariana ou mesmo mais saudável existem restaurantes 

que servem comida orgânica de ótima qualidade e que não fica devendo nada à alta 

gastronomia, tudo acompanhado de fartas cartas de cervejas para você harmonizar com seus 

petiscos.  

Para quem vai com a  família também há opções, como o Everglades Holiday Park e o Museum 

of Discovery and Science, os dois vale muito a pena, principalmente para quem leva toda a 

criançada da família não sabe o que fazer pra entretê-los. 

Outra coisa que deve ser levada em consideração nessa cidade escondida entre as duas 

grandes cidades da Flórida, é que se pode alugar barcos ou tomar um taxi aquático, que pode 

leva-los a conhecer os melhores pontos turísticos da cidade. 

Para quem gosta de arte, vale a pena conhecer também a Fat Village, que acontece todo 

ultimo sábado de cada mês, que é uma feira de artes e artesanatos locais, um achado.  

Se você decidir ir à Fort Lauderdale em outubro, você corre o risco de de dar de cara com 

alguma estrela de Hollywood, pois é nesse mês que acontece o Fort Lauderdale Internacional 

Film Festival, que traz além de mostras de filmes, debates sobre a s o cinema americano. 

Sobre  as praias de Fort Lauderdale, em nada se parecem com as p outras praias da  Flórida ou 

de outros lugares, lá, as preais são impecavelmente limpas, com águas cristalinas, sempre 

vazias, também não há barraquinhas de bebidas ou comidas que como se observa aqui no 

Brasil, é bom e levar seu lanchinho e sua bebida, ao contrário do que acontece aqui, lá não é 

deselegante levar petiscos ou bebida para a praia, é na verdade necessário se você pretende 

passar o dia ou um logo período de tempo, principalmente se estiver com crianças. 

Ainda em temo, uma informação importante e de utilidade pública, não é permitido o 

consumo de bebidas alcoólicas nas praias ou calçadões na Flórida. 



 Fort Lauderdale tem um ambiente muito mais familiar tanto de dia quanto à noite do que 

Miami, por isso é um programa ideal para família com criança ou casais que preferem algo 

mais tranquilo. 

Para se hospedar o ideal são os hotéis à beira mar ou há  alguns quarteirões da praia ou perto 

de Avenidas como a Broward Blvd ou perto do Galleria Mall, mas sempre de preferência para 

hotéis mais próximos a praia, quanto mais longe da praia, mais perto estará  de locais não tão 

charmosos e jamais fique próximo a estrada I-95. 

Se seu destino é Miami ou Orlando,  é válido um carro e ir, nem que seja para passar um dia 

em  Fort Lauderdale, que  embora seja bem menos agitada e mais comportada que Miami e 

Orlando, é tão linda quanto e você não trombará com uma horda de turistas perdidos e 

enlouquecidos com compras, parques e badalação,   

Fort Lauderdale é uma Miami mais requintada, menos ostentação e consumismo,  justamente 

por isso, mais  charmosa e exclusiva que sua prima famosa. 

 

 

 

 


