O DESTINO MAIS
SENSACIONAL DE
NOVA JERSEY!

Encontre dezenas de atrações locais
desde observação de aves a justas ao
vivo no Meadowlands (prado)
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LOJAS E RESTAURANTES:
Em breve o American Dream Meadowlands vai
contar com 93 mil metros quadrados de lojas
especializadas
Westfield Garden State Plaza o maior shopping
de Nova Jersey, The Shops at Riverside
e Newport Centre
Uma seleção incrível de culinária étnica que
mata todas as vontades
Desde alta gastronomia a bares locais,
além de uma variedade de lanchonetes

FAMÍLIA E HISTÓRIA:
Passe para a próxima geração a sua memória favorita
do Meadowlands

ESPORTES E EMOÇÕES:
O Meadowlands Sports Complex organiza grandes eventos
como o WWE WrestleMania, o clássico de futebol americano
Army/Navy e a Copa do Mundo da FIFA
A Meadowlands Racetrack sedia The Hambletonian, o
evento principal de atrelagem, e o FanDuel Sportsbook
A RPM Raceway abriga uma pista de 7.400m2 que
conta com os karts elétricos mais rápidos dos EUA
Volte no tempo na Medieval Times e desfrute de
batalhas épicas de aço e corcel
Em breve teremos o parque de diversões da
Nickelodeon no American Dream Meadowlands

HOSPEDAGEM
E TRANSPORTE:

Encontre exposições envolventes e interessantes no
Liberty Science Center

Os hotéis no Meadowlands têm capacidade de
hospedagem para uma variedade de viajantes
independentes ou grupos de qualquer tamanho

Viva o período Jurássico no Field Station Dinosaurs, que
apresenta 30 dinossauros animatrônicos em tamanho real

Mais de 9.500 quartos e suites que cabem em
qualquer orçamento

Visite o histórica New Bridge Landing, o campo de
batalha da Revolução Americana e quartel general de
George Washington em 1780

Desloque-se até o Meadowlands usando todas as
opções da NJ Transit como trem, ônibus e o PATH

Em breve teremos o Dreamworks WaterPark, LegoLand
e Kidzania no American Dream Meadowlands

O Aeroporto Internacional de Newark e o Aeroporto
Teterboro fazem com que o Meadowlands seja o eixo
de viagem internacional que você precisa

LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADES
AO AR LIVRE:
A região do Meadowlands vai da Ponte George Washington
à Estátua da Liberdade
Um ecossistema vibrante e próspero, o lar de mais de 250 espécies
de pássaros
Aproveite os 5.260 hectares de área de preservação no meio da
região mais densamente povoada dos EUA
Caminhe pelos pântanos e pela fauna, a poucos minutos do
centro de Manhattan
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A MLCVB (Secretaria de Turismo e Congressos) obteve financiamento através de um subsídio do Departamento de Estado de Nova Jersey,
Divisão de Viagens e Turismo.

