
DE SOL, DE SAL, DE MAR          

Clima envolvente, estilo 
de vida invejável e uma 
gama de possibilidades 
esperam de braços 
abertos por você 
em Santa Mônica
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por ROSANA PEREIRA,
DE SANTA MÔNICA 



Uma atmosfera envolvente, atividades ao ar livre durante 
todo o dia e um jeitão descontraído de viver a vida. Assim 
pode ser definida essa parte tão especial da Califórnia. 
Localizada a oeste de Los Angeles, Santa Mônica é uma 
cidade litorânea inesquecível e marcada pelo comporta-
mento sossegado e cheio de estilo de seus moradores. 
Californiana e praiana até dizer chega, tem uma mistura 
de surfe, sol, areia e um calçadão superagradável, cheio 
de gente andando de bicicleta, correndo ou simplesmente 
fazendo uma caminhada, como sua marca registrada. 

A boardwalk de Santa Mônica é parada 
essencial para entender a cidade, já 
que é repleta de coqueiros, jardins 
bem cuidados com muitas flores, áreas 
para prática de exercícios ao ar livre 
e, obviamente, muita praia e gente 
bonita e saudável. 
Para quem gosta de desbravar um 
destino sobre duas rodas, é possível 
alugar bicicletas para explorar 
melhor o lugar. Já se preferir bikes 
elétricas, então a empresa Pedal or 
Not, localizada na 214 Pier Avenue, 
é a opção perfeita. Em um passeio 
você pode conhecer os principais 
pontos turísticos de Santa Mônica, 
como a Muscle Beach, Skate Park 
e os canais de Venice Beach. Você 
pode parar onde e quando quiser, 
e o melhor é que, se você estiver 
cansado de pedalar, pode, então, 
girar o acelerador e controlar a 
velocidade da bateria.
Se for amante de esportes aquáticos 
e quiser se aventurar fazendo stand 
up paddle, então, ao norte do cais 
de Santa Mônica está o Annenberg 
Community Beach, perfeito para 
fazer uma aula da modalidade 
com toda a segurança possível. 
Os californianos, como todos 
já imaginam, são muito gentis e 
solícitos, por isso, não se preocupe 
caso seu inglês não seja perfeito, 
porque eles procuram sempre 
entender você e deixar todos 
tranquilos para que consigam  
curtir o destino. 

À esquerda, as diferentes ciclovias da orla 
da cidade. À direita, o point da malhação e 
o detalhe do clima SOS Malibu no carro de 
salva-vidas estacionado na praia

SANTA MÔNICA É DIFERENTE, 
IRMÃO, AQUI A VIDA É MUITO 
MAIS DO QUE UM SONHO
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Em sentido horário, pratos com frutos do 
mar de dar água na boca, a entrada do píer  
de Santa Mônica, onde termina a Rota 66,  
e o hotel Casa del Mar

NO PÍER DA CIDADE JÁ FORAM 
FILMADAS CENAS DE FORREST 
GUMP E INÚMEROS CLIPES

O famoso Pier Santa Monica 
celebrou o centenário em setembro 
de 2009 e figura como um dos mais 
antigos cais de recreio da Califórnia. 
Anualmente, ele recebe cerca de  
quatro milhões de pessoas e conta 
com uma série de opções de 
entretenimento, como o seu marcante 
carrossel, parque de diversões 
com diferentes atrações, escola de 
trapézio, restaurantes e uma série de 
concertos ao ar livre que acontecem 
ao longo do verão. Um dos motivos 
para tanto sucesso do píer deu-se 
pelo fato de lá estar o final da 
célebre Rota 66, uma das estradas 
mais tradicionais dos EUA, que 
começa em Chicago e atravessa nove 
estados até chegar em Santa Mônica 
percorrendo 3.755 quilômetros.

A região onde está localizado o píer 
ferve ao longo do ano, e diversas 
atrações estão ao seu redor. Bem 
em frente ao píer está localizado 
o The Lobster, que oferece vistas 
incríveis do oceano, pôr do sol e 
também do Santa Monica Pier. O 
restaurante ficou famoso por sua 
farta lagosta, caranguejo e frutos 
do mar. Um programa imperdível 
e um restaurante três em um, ou 
seja, atendimento impecável, vista 
maravilhosa do píer e da praia, além 
de pratos extraordinários e um lindo 
pôr do sol para completar o cenário. 
Bem ao lado do histórico píer 
fica o hotel Casa del Mar, um dos 
endereços mais bem equipados e 
luxuosos da Costa Oeste americana. 
Estrategicamente localizado ao 
lado da Third Street Promenade 
e perto das luxuosas lojas e 
restaurantes da Main Street e da 
Montana Avenue. Perfeito para 
uma fuga à beira-mar, o hotel 
que pertence à Leading Hotels of 
the World conta com decoração 
luxuosa nos ambientes comuns e 
nas acomodações, espaços públicos 
animados e espaços relaxantes em 
geral, como na área da piscina e spa. 
Para começar bem o dia, não deixe 
de tomar um farto café da manhã no 
Terraza com uma vista maravilhosa 
para o píer.  
Depois de aproveitar um dia de sol 
e praticar surfe ou stand up vá para 
o extremo norte da cidade, mais 
especificamente para a Montana 
Avenue, um destino de compras 
de luxo conhecido por suas lojas 
exclusivas, bistrôs charmosos, 
cafés e padarias. Um espaço de 
compras ao ar livre com butiques 
elegantes, lojas de estilistas locais 
e que lança tendências também 
nas áreas de saúde e beleza. Outro 
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lugar perfeito para o consumo é 
o Gold Santa Monica Place, que 
foi reaberto em 2010, após uma 
extensa remodelação, com uma 
construção sustentável de três 
andares a céu aberto e localizada 
a apenas dois quarteirões da praia 
e a poucos passos da famosa 3rd 
Promenade Street. Lá dentro 
encontram-se diferentes lojas para 
agradar adultos e crianças, como 
a Disney Store e Kitson Kids e a 
Tory Burch, Kate Spade New York, 
Bloomingdale’s e muitas outras 
para os consumistas de plantão 
fazerem a festa. No terceiro andar 
fica o The Market, um espaço 
perfeito aos gourmands que oferece 
uma grande oferta de queijos 
artesanais, vinhos, chocolates, 
azeites, flores e muito mais.
Um passeio pela 3rd Street 
Promenade, um calçadão no 
coração de Downtown que funciona 
como um shopping a céu aberto, 
com lojas para todos os gostos e 
estilos, e restaurantes charmosos 
– muitos de comidas saudáveis 
– que atraem visitantes de toda 
a Califórnia para um passeio. 
Perto dali, reserve uma das mesas 
do restaurante Areal, com menu 
elaborado somente com alimentos 
frescos, cultivados localmente, 
sustentáveis e orgânicos. 

Ao lado, a Promenade Street e, à esquerda, 
o Santa Monica Place Mall, exemplos de 
shoppings a céu aberto da cidade 

COMO NEM TUDO É PRAIA,  A 
PROMENADE ST.  ATENDE AO 
SEU ‘‘SHOPPING DESCONTROL’’

Um oásis aos apaixonados por comidas saudáveis 
e equilibradas, que não podem deixar de provar a 
pizza Brie & Prosciutto (rúcula selvagem, m u s -
s a r e l a ,  j a l a p e ñ o ,  a l e c r i m - b a l s â m i c o )  e 
o s  coquetéis feitos artesanalmente pela equipe 
de baristas com sucos, infusões e xaropes, 
t o d o s  c o m  p r o d u t o s  o r g â n i c o s ,  é  c l a r o .  
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Acima, o deck do Bungalow, onde você não 
pode deixar de tomar o seu daiquiri no fim 
do dia. À direita, vista do centro da cidade;  
e, no detalhe, a pizza natureba do Areal 

O CLIMA SAÚDE SAI DAS 
AREIAS E INVADE OS MENUS 
DOS RESTAURANTES LOCAIS

A vida noturna agitada é uma das marcas de Santa Mônica, 
que atrai muitos visitantes para descobrirem tudo o que ela 
tem de melhor. O The Bungalow é uma dessas opções, ins-
talado dentro do Fairmont Miramar Hotel & Bungalows, 
que é muito mais do que um bar e um lugar que traduz a at-
mosfera aconchegante e ao mesmo tempo badalada do local. 

Desenhado pelo Studio Collective 
junto com o famoso produtor de 
eventos Brent Bolthouse, o The 
Bangalow conta com bar principal, 
deck externo, sala de jantar com 
jardim privativo e um salão de jogos. 
Seu clima descontraído atrai gente 
bonita todas as noites e é perfeito 
para ver e ser visto. Sem contar a 
localização estratégica, na esquina 
da Wilshire Boulevard com a Ocean 
Avenue, um dos seus trunfos, já que 
oferece vista para o mar enquanto 
os habitués de toda a região curtem 
um animado happy hour. Se a ideia 
for conhecer muito além de Santa 
Monica, então, não deixe de contatar 
um guia para explorar o que o estado 
tem de melhor. O Guia Califórnia é 
uma empresa e blog especializado em 
levar uma experiência autenticamente 
californiana aos brasileiros. A 
brasileira Mônica Palomares está na 
Califórnia há 15 anos, e é uma das 
responsáveis pela empresa. “Um bom 
guia deve fazer da sua viagem uma 
experiência agradável e memorável.” 
Com isso, criam tours inusitados, 
mostram as melhores lojas e o que está 
na moda, reservam os restaurantes 
badalados, eventos e toda a diversão 
que a Califórnia pode proporcionar. 

GUIA TOP

Diárias a partir de US$ 975. 
Reservas: +1 (0)310 5815533 
ou hotelcasadelmar.com e lhm.com

Aonde ir 
thelobster.com 
thebungalowsm.com
beachhouse.smgov.net
arealrestaurant.com
guiacalifornia.com

Informações
Santa Monica Convention and Visitors Bureau 

santamonica.com
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