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Passeios a pé autoguiados  
na ponta dos seus dedos
Use seu smartphone para explorar a 
rica história do Condado de Hudson. 
Com qualquer smartphone, envie uma 
mensagem com a palavra "Hudson" para 
56512 e receba um link direto para nossos 
passeios históricos autoguiados.

Projetadas para grupos 
e indivíduos, muitas  
de nossas aventuras 
escolhidas a dedo 
podem ser realizadas 
em menos de uma hora. 
O Condado de Hudson 
tem algo especial para 
todas as pessoas!

Nossos Pontos de 
atração CH são os locais 
mais populares para 
amantes de comidas,  
fãs de adrenalina, 
caçadores de ofertas e 
fanáticos por esporte no 
Condado de Hudson. 
Não importa se você 
deseja encontrar amigos 
ou conhecer gente nova, 
o Condado de Hudson é 
o lugar certo!

•  Estátua da Liberdade e Ilha Ellis
•  Liberty Science Center/Jennifer Chalsty 

Planetarium – o maior planetário no 
hemisfério ocidental!

•  Liberty State Park, situado diretamente 
do lado oposto à cidade de Nova York, 
possui 1,2 mil acres de área verde e acesso 
direto por meio dos barcos Statue Cruises

•  Empty Sky Memorial do 11 de setembro
•  Terminal ferroviário central, Liberty  

State Park
•  Statue Cruises 

Balsas para a Estátua da Liberdade/Ilha Ellis
•  Spirit of New Jersey Cruises
•  Estacionamento de motorhomes de 

Liberty Harbor, Jersey City
•  Caiaque guiado no Rio Hudson
•  RPM Raceway – Kart indoor
•  Campo de golfe Skyway 

campo de 9 buracos, Jersey City
•  Red Bull Arena 

Estádio do NY Red Bulls, Harrison
•  Carlo's Bakery 

Hoboken, estabelecimento do Cake Boss.
•  Local de nascimento de Frank Sinatra, 

Hoboken
•  Saia para as compras de marcas exclusivas 

no Newport Mall, na Jersey Gardens 
Outlets, na Harmon Meadows e na 
American Dream.

•  Sem impostos para roupas e sapatos!

O Condado de Hudson tem orgulho  
de sua surpreendente variedade de 
restaurantes, cafés e bistrôs  
premiados. De churrascarias e  
restaurantes de frutos do mar de alta 
qualidade ao sabor local de cozinhas  
étnicas encontrado em cafés e bistrôs  
pelas ruas arborizadas e esquinas de 
prédios seculares. Muitos locais  
oferecem jantares em terraços, ao  
longo do Rio Hudson, adequados 
também a grupos de pessoas. O  
Condado de Hudson oferece uma  
fantástica linha de cervejarias artesanais  
e pubs.

A apenas 4,7 milhas do coração de Manhattan, com vistas espetaculares do horizonte de Nova York, serviço de 
balsa direto para a Estátua da Liberdade, mais de 30 excelentes hotéis. Chegue a Nova York em minutos por 
balsa, trem, ônibus ou carro.
A localização e a acessibilidade do Condado de Hudson são imbatíveis!

Condado de Hudson, NJ
Divisão de turismo

Diretora de assuntos culturais e patrimônio,  
Desenvolvimento de turismo 
Gina Hulings

Diretora de marketing de turismo 
Peggy Kelly: pkelly@hcnj.us

Representante de turismo 
Rachel Magee: rmagee@hcnj.us

800.542.7894 (EUA e Canadá) • 201.459.2070

Visite o Condado de 
Hudson, em Nova Jersey, 
para vivenciar a cozinha 
premiada, a cultura 
diversificada e a animada 
energia da área de mais 
rápido crescimento em 
Nova Jersey!
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•  Aeroporto internacional 
Newark Liberty | Apenas a  
10 minutos de carro

•  Aeroporto JFK
•  Aeroporto LaGuardia

•  Acesso às principais 
estradas | Conexões com o 
Túnel Lincoln e Túnel Holland

•  Serviço Light Rail e NJ 
Transit para as atrações  
da área

•  NY Waterway | Serviço de 
balsa de oito locais para  
Nova York

•  PATH | Serviço de trens 24 horas  
por dia, 7 dias por semana,  
       para Nova York. Acesso  
       por MetroCard

•  Serviço de ônibus  
para Manhattan

•  Todos os hotéis são  
acessíveis à cidade de  
Nova York e seus passeios

•  Cadeia de hotéis com mais  
de 5 mil quartos de qualidade, 
e MAIS mil em breve!

HARRISON |  9 MILHAS DE  
NOVA YORK

•  Hampton Inn & Suites
•  The Element by Westin

HOBOKEN |  4 MILHAS DE  
NOVA YORK

•  The W Hotel

JERSEY CITY |  4 MILHAS DE  
NOVA YORK

•  Candlewood Suites
•  Canopy Hilton -  

Abertura em 2019
•  Courtyard by Marriott
•  Doubletree by Hilton Hotel  

& Suites
•  Hyatt Regency
•  Hyatt House
•  The Westin
•  Ramada
•  Residence Inn

NORTH BERGEN |  5 MILHAS DE 
NOVA YORK

•  Comfort Suites
•  Howard Johnson
•  Holiday Inn Express
•  Meadowlands View Hotel
•  Best Western Premier

SECAUCUS |  6 MILHAS DE  
NOVA YORK

•  Candlewood Suites
•  Courtyard by Marriott
•  Embassy Suites
•  Extended Stay America
•  Hilton Garden Inn
•  Holiday Inn
•  Hyatt Place
•  LaQuinta Inn & Suites
•  Meadowlands Plaza Hotel
•  Meadowlands River Inn
•  Residence Inn
•  Red Roof Inn

UNION CITY |  4 MILHAS DE  
NOVA YORK

• Explore Hotel & Hostel

WEEHAWKEN |  4 MILHAS DE  
NOVA YORK

• Envue Autograph Collection
• Residence Inn Port Imperial
 • Sheraton Lincoln Harbor 

O que há de novo para 2019?
American Dream™ -  
Abertura em 2019!
American Dream, um destino de varejo e  
entretenimento de alta qualidade. O projeto 
tem aproximadamente 3 milhões de pés 
quadrados com mais de 450 lojas de varejo, 
de alimentação e de especialidades e mais 
de 18 acres de entretenimento, incluindo o 
maior parque aquático totalmente fechado da 
DreamWorks da América do Norte, o Parque 
temático Nickelodeon Universe; um parque com 
neve e esqui indoor Big Snow de 16 andares; 
Kidzania; um anfiteatro de performance ao vivo; 
roda gigante de 285 pés; luxuosos cinemas 
da CMX; Aquário de vida marítima, Praça de 
alimentação Munchies, Lego Discovery Center; 
Rinque no gelo de dimensões da NHL; O Dining 
Terrace, que oferece mais de 15 restaurantes 
de serviço completo e duas atrações de golfe 
com 18 buracos. O projeto contará com o 
The Collections, um destino de varejo de luxo 
operado pela Saks Fifth Avenue e Hermes, 
instalado em um edifício de 200 mil pés 
quadrados dedicado a lojas de luxo, a marcas 
icônicas e ao varejo de lançamentos de moda. 
Fique no Condado de Hudson para o mais fácil 
acesso ao American Dream!

Residence Inn - Recém-aberto!
O Residence Inn Weehawken Port Imperial,  
estrategicamente localizado no terminal  
de balsas Port Imperial para um acesso  
direto a Nova York, oferece aos hóspedes  
uma variedade de opções de restaurantes,  
lojas e entretenimento. O único hotel  
Marriott de estadia estendida no Rio Hudson.

Envue - Abertura no verão do 
hemisfério norte de 2019!
Privilegiado com uma localização exclusiva  
em frente ao rio, ele está situado diretamente 
do outro lado do centro de Manhattan e  
pode ser alcançado facilmente por água,  
trem ou automóvel. Calçadas em frente 
ao rio para pedestres e uma mistura de 
oportunidades recreativas, de alimentação  
e históricas no lado de Nova Jersey do rio.  
A proeminência da cidade de Nova York  
como uma capital comercial e financeira  
global e uma mistura vibrante de artes 
e cultura significa que ela é um destino 
imperdível para reuniões e eventos.
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CAPE LIBERTY  
CRUISE PORT (PORTO) 

•

WORLD TRADE CENTER  
TRANSPORTATION HUB  
(TERMINAL DE TRANSPORTE) 

▲   

AMERICAN DREAM  •

NJPAC  •

Fique aqui,  
Vá a qualquer 
lugar!

TRENS DA PATH  
PARA NOVA YORK ▲

HOBOKEN  
PATH TERMINAL  
(TERMINAL DA PATH) ▲

•  
PRUDENTIAL 

CENTER

Visithudson.org
Com apoio parcial de uma  
concessão do Departamento 
do Estado de Nova Jersey,  
Divisão de viagens e turismo
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