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Banhada pelo Oceano Pacífico de um lado e pela baía de São Francisco do outro,  
a cidade californiana de São Francisco se assemelha a uma ilha. Sua mais importante 
conexão com o continente é também o principal cartão-postal: a famosa ponte Golden 
Gate, com seus 2,7 quilômetros de comprimento, está entre as paisagens mais foto-
grafadas do mundo. Cerca de 120 mil carros passam pela Golden Gate todos os dias. 
São Francisco também é um dos principais destinos gays, afinal é o berço dos movi-
mentos em favor dos direitos dos homossexuais. A primeira Chinatown dos Estados 
Unidos, e a maior fora da Ásia, está em São Francisco. Para conhecer cada cantinho 
desse lugar, pegue carona nos bondinhos e suba e desça as ladeiras dessa agitada  
e histórica cidade litorânea!
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São Francisco é o destino de muitos jovens, que viajam em turmas, casais ou 
sozinhos, em busca de estilo, cultura e diversão. Para esse público, a melhor opção 
é ficar nos hostels. O mais antigo e popular é o Fisherman’s Wharf Hostel, que 
oferece hospedagem tranquila em meio a um bosque, próximo ao cais dos pescadores. 
Já o badalado Downtown Hostel, na Mason Street, é uma das melhores opções em 
custo-benefício e fica a um quarteirão da Union Square. Uma solução intermediária 
são os bed-and-breakfast. O romântico e aconchegante Queen Anne tem estilo vito-
riano que remete à histórica São Francisco, inclui café da manhã e chá da tarde. As 
mais luxuosas hospedagens também podem ser encontradas em São Francisco. O 
cinco-estrelas Fairmont Heritage Place, localizado na Praça Ghirardelli, ao lado do  
cais dos pescadores, oferece transporte de carro gratuito, café da manhã e degustação 
de vinho todas as noites. Se você deseja se hospedar em meio à magia e alto-astral 
da Chinatown, uma boa pedida é o Hilton, que une comodidade e boa localização.

HOTÉIS 
 
Downtown Hostel
www.sfhostels.com
+1 415 788 5604 

Fairmont Heritage Place 
Ghirardelli Square
www.fairmontheritageplace.com
+1 888 991 4300

Fisherman’s Wharf Hostel 
www.sfhostels.com 
+1 415 771 7277     
 
Hilton San Francisco  
Financial District 
www.sanfranciscohiltonhotel.com 
+1 800 424 8292 
 
The Queen Anne
www.queenanne.com
+1 800 828 6544

ONDE FICAR 

Acima: Hotel Fairmont Heritage (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Queen Anne Hotel (foto de divulgação) 
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São Francisco é conhecida como a melhor cidade norte-americana para se comer: 
os chefs sabem combinar ingredientes frescos da região, sabores do mundo inteiro 
e muita criatividade. Não dá para visitar São Francisco sem experimentar a famosa 
sopa de caranguejo servida nos crab stands, as barraquinhas no entorno do Fisher-
man’s Wharf. O restaurante Alioto, que também fica no cais, serve o melhor da 
culinária com frutos do mar. Os fãs de cinema vão adorar jantar no italiano Cafe 
Zoetrope, propriedade do celebrado cineasta Francis Ford Coppola. Em uma visita  
à Chinatown, não deixe de experimentar os dim sum, bolinhos típicos chinêses. Os  
do You’s Dim Sun são uma delícia. Outro destino imperdível é o Buena Vista, que 
 forma filas para experimentar o famoso drinque Irish Coffee, que mistura café quente, 
whisky irlandês, açúcar e creme.

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Alioto
www.aliotos.com 
+1 415 673 0183  
 
The Buena Vista
www.thebuenavista.com 
+1 415 474 5044

Cafe Zoetrope  
www.cafecoppola.com
+1 415 291 1700

Fisherman’s Wharf
www.fishermanswharf.org
+1 415 274 0400 
 
You’s Dim Sum
www.sanfranciscochinatown.com
+1 415 788 7028               
 

Acima: Cafe Zoetrope (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Suporte de caranguejo no Fisherman’s Wharf (foto de divulgação) 
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Um dos passeios imperdíveis é percorrer as ladeiras de São Francisco a bordo dos 
charmosos bondes. Os chamados ‘cable cars’ circulam na cidade desde o século XIX, 
e por apenas cinco dólares a passagem, você pode ir de um bairro a outro e desfrutar 
de vistas espetaculares. Quem se interessa por história não pode deixar de visitar 
o antigo presídio de segurança máxima de Alcatraz, na ilha de mesmo nome. Os 
visitantes vão conhecer as mais intrigantes histórias do presídio, desativado nos anos 
60, através do áudio-tour com vozes originais de ex-presidiários e carcereiros. Entre 
as principais atrações de São Francisco está o Fisherman’s Wharf, o agitado cais 
dos pescadores. Tanto durante o dia como à noite, o clima no Wharf é alto astral: 
além dos bares e restaurantes, os artistas de rua dão conta da animação. Um passeio 
pela primeira e maior Chinatown dos Estados Unidos também deve ser incluso no 
roteiro: ao entrar no bairro dominado pela cultura chinesa, os visitantes são invadidos 
por uma mistura de sons, aromas, cores e sabores. Arquitetura típica, lanternas de 
papel, restaurantes pequenos e aconchegantes, lojinhas com bugigangas, seda, chás 
e doces, seja bem-vindo à Chinatown! Seja gay ou hétero, quem visita São Francisco 
tem que parar para conhecer o Castro, o bairro onde nasceram os movimentos em 
favor do direito dos homossexuais. A bandeira gay está por toda a parte, simbolizando 
a igualdade e a luta pelos direitos humanos. Quem quiser conhecer mais essa história 
pode visitar o museu GLBT History Museum. Já os que preferem se divertir como 
nunca vão adorar as baladas e bares gays do Castro.

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
Alcatraz
www.alcatrazcruises.com 
+1 415 981 7625

Bonde
www.sfcablecar.com 

Castro
www.cruisinthecastro.com
+1 415 255 1821 

Chinatown
www.sanfranciscochinatown.com
 
Fisherman’s Wharf
www.fishermanswharf.org
+1 415 274 0400       

Acima: Bonde (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Chinatown (foto de divulgação) 
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O point das compras em São Francisco é a Union Square. As principais lojas de 
departamento estão ali, dividindo espaço com boutiques de designers exclusivos. 
A praça inclui o shopping Westfield, que conta com a maior Bloomingdale’s fora de 
Nova York e a segunda maior Nordstrom dos Estados Unidos, além de cinema e 
restaurantes. Se você procura ares jovens, modernidade e mistura de estilos que 
vão de hippie a punk, seu lugar de compras é a Haight-Ashbury, que conta com 
lojas de discos, feirinhas hippies, tie-dies, artesanatos, estúdios de tatuagem e 
boutiques de roupas e acessórios vintage. Quem deseja adquirir bons produtos, 
mas sem gastar muito, pode garimpar na Mission Thrift, um badalado brechó no 
bairro Mission. Já na Fillmore Street, lojas descoladas de designers novos e um 
clima agradável e arborizado, permite compras tranquilas sem aquela loucura  
dos grandes centros. 

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Fillmore Street
www.fillmoreshop.com 
+1 415 651 9600

Haight-Ashbury
www.lovehaight.org 
+1 415 863 3489     

Mission Thrift
+1 415 821 9560 

Union Square
www.unionsquareshop.com  
+1 415 651 9600 
 
Westfield San  
Francisco Centre
www.westfield.com/sanfrancisco 
+1 415 495 5656

Acima: Union Square (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Haight-Ashbury (foto de divulgação) 
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São Francisco é uma cidade litorânea, mas é muito famosa por sua neblina (fog), 
que mesmo nos dias quentes, deixa o mar gelado. Em um dia frio, de cima das 
ladeiras, não se enxerga o chão de tanta neblina. Um dos charmes da Golden 
Gate, aliás, é que raramente quem está na ponte consegue enxergar o outro lado. 
Mas para uma romântica caminhada na praia, ou mesmo para relaxar e pegar um 
bronzeado, a Ocean Beach é um lugar agradável, além de proporcionar uma vista 
incrível do Oceano Pacífico. A East Beach, conhecida como China Beach, também 
fica no litoral do Pacífico, entre a Seacliff e a 28thAvenue. É a praia ideal para ir com 
as crianças, com águas rasas, áreas para piqueniques e churrascos e salva-vidas. 
Quer uma vista de tirar o fôlego? Visite as Twin Peaks, as duas montanhas naturais 
mais altas de São Francisco, que proporcionam uma vista panorâmica de 360° de 
toda a cidade, a baía e o oceano. No hotel Huntington, o spa cinco-estrelas Nob Hill 
tem serviço completo em dez salas de tratamentos e banheira de hidromassagem 
privativa. A apenas uma hora e meia de São Francisco ficam as famosas vinícolas 
de Napa Valley. Tire um dia ou um final de semana para conhecer as românticas 
vinícolas, degustar os vinhos californianos, relaxar e se divertir.

RECREAÇÃO

East Beach 
www.sftravel.com/beach-san-
francisco.html 
 
Napa Valley 
www.napavalley.com 
+1 707 265 1835

Nob Hill Spa at  
The Huntington 
www.nobhillspa.com 
+1 415 474 5400       

Ocean Beach 
www.sftravel.com/beach-san-
francisco.html 
 
Twin Peaks 
www.sftravel.com/twinpeakssan-
francisco.html 

ONDE RELAXAR

Acima: Nob Hill Spa (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Napa Valley (foto de divulgação) 
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