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Comiccon 

A San Diego Comiccon, Comiccon International: San 

Diego ou apenas Comiccon é um evento que ocorre 

durante quatro dias no verão em São Diego, Califórnia, 

Estados Unidos, no San Diego Convention Center. 

Originalmente o evento abordava revistas em 

quadrinhos conhecidos localmente como comics, ficção 

científica, filmes e televisão, mas com o passar dos anos 

a convenção expandiu seu escopo e começou a incluir 

alguns elementos da cultura pop como anime, mangá, 

animação, brinquedos, video games, séries de televisão, 

livros de fantasia, cinema e outros. 

 



 
2 Caravana ComicCon Vamos? 2012 

Glossário 

Badge - Seu registro no evento (seu ingresso). O crachá 

que usará como identificação durante o evento. 

Blood Drive – Campanha de doação de sangue. Todos os 

anos a Comiccon organiza uma campanha de doação 

durante o evento. Nos últimos anos a HBO tem 

distribuído brindes de True Blood aos doadores. 

Booth - Stand 

Comiccon International – Organização sem fins 

lucrativos responsável pela organização da SDCC, além 

da APE (Alternative Press Expo) e Wondercon. 

www.comic-con.org 

Con - San Diego Comic Con 

EPIC – Site de venda e registro on line em eventos e 

convenções. Esta empresa é utilizada pela Comic Con 

International para o registro na SDCC. www.epicreg.com 

Hall H – O maior auditório da Con, com espaço para 

6.500 pessoas. Geralmente é onde os painéis mais 

badalados são apresentados. 

Masquerade – Concurso de Cosplay. Sem divisão por 

categorias, todos concorrem juntos (feminino, 

masculino, individual, grupo, etc.) e concorrem a 

diversos prêmios. 
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Member ID – Cadastro prévio que deverá ser feito antes 

de se efetuar a compra do ingresso. Ao registrar sua 

Member ID você receberá também, informações sobre o 

evento em seu e-mail. 

Painel – Apresentação de filme, série, game ou comic, 

feita por seus idealizadores e/ou estrelas. Conta com 

palestra, perguntas e resposta da plateia, e, em alguns 

casos, vídeos preview e distribuição de brindes. 

Preview Night – Pré-abertura da noite anterior para 

apenas 10% do total de ingressos vendidos. Há 

apresentações exclusivas e a chance de ver e comprar 

todas as novidades antes de todo mundo. Acontece na 

noite de Quarta Feira antes da abertura oficial do 

evento. 

SDCC – San Diego Comic Con 
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Retirada de Badges 

A retirada de Badge vai ocorrer no dia 11(para quem 

comprou preview night) ou na véspera para quem 

comprou 4 dias ou dias separados. 

Você deve retirar seu ingresso no local indicado na folha 

de confirmação de compra. é Importante estar de posse 

de: 

• Folha de confirmação (COM O CÓDIGO DE 

BARRAS) 

• Documento de Identificação (neste caso 

Passaporte) 

Ao pegar seu badge você também pegará seu Souvenir 

Book, Guia completo do Evento, Bolsa e talvez algum 

brinde. 

Seja rápido na fila, pois eles querem atender as pessoas 

no menos tempo possível. 

Para não ficar muito tempo na fila, o melhor é chegar 

muito antes do início do credenciamento. É legal levar 

um lanche. Lá terá a opção de comprar lanche, mas pode 

ser caro. 

O local de retirada é o Town & Country Hotel Convention 

Center que fica um pouco longe da cidade. Se não quiser 

ir a este local pode retirar seu badge no próprio 

convention center pela manha do dia 12 de Julho. 
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Áreas 

• Salas de Painéis 

São diversas salas com capacidades que vão deste 600 

até 6500 pessoas onde os painéis acontecem. Estas salas 

estão divididas pelo convention center e pelos hotéis no 

entorno. 

• Artists Alley 

Este é um espaço onde você terá a chance de conhecer 

artistas dos quadrinhos, ver e comprar desenhos 

originais e pegar autógrafos. Se tiver sorte, grandes 

nomes estarão por lá, como Stan Lee. 

Atenção alguns autógrafos são vendidos. Não insista 

em pegar autógrafos de graça se o artista estiver 

cobrando por eles. O mesmo vale para fotos. 

• Vendors Room 

O que falar dos 42.735.3984 m2 de estandes, 

exposições, sorteios e brindes? 
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• O Guia da ComicCon vai incluir um mapa dos 

stands para você não se perder. 

• Compre tudo o que tiver chance de esgotar até 

Domingo. Deixe para Domingo as coisas que 

sabe que não vai esgotar, porque há sempre 

uma queda nos preços. 

• Faça pesquisa, às vezes stands vizinhos têm 

preços bem diferentes para o mesmo item. 

• Fique atento a promoções relâmpago 

(principalmente no Domingo). 

• Camisetas são caras, não importa o dia. Action 

Figures e Comics  são baratos, exceto os edições 

limitadas. 

• O stand da Hasbro terá filas imensas. 

• Prepare-se para boas surpresas dos estúdios, 

como exposição de figurinos, cenários e até 

distribuição de brindes dos lançamentos do 

cinema e TV. 
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Dicas 

� Você quer estar na primeira fila para seu painel 
favorito? Chegue à fila muito (MUITO) cedo. 

� O seu painel favorito é muito popular (ex: Game 
of Thrones) Durma na fila (sério) 

� Leve lanche. Lá dentro tem poucas opções, é 
tudo caro e as filas são quilométricas. 

� carregue uma garrafinha de água e reabasteça 
nos bebedouros durante o dia. 

� É verão e é Califórnia. Evite usar roupas grossas. 
� Para conseguir bons lugares o negócio é dormir 

na fila. Mas se estiver com amigos pode 
organizar um revezamento. 

� Você quer sair de um painel às 15:00 e assistir 
outro às 16:00? Esquece. As filas são imensas e 
as salas de conferencia estão sempre lotadas. O 
melhor é escolher a sala com o maior número de 
painéis que te agradam e ficar nela o dia inteiro. 

� Se pretende fazer compras, leve uma bolsa com 
rodinhas. 

� Evite sair do hotel com muito peso. 
� Mantenha sua câmera pendurada no pescoço. 
� Se quiser ingressos para o Masquerade, chegue 

à fila no mínimo 3 horas antes da distribuição. 
� A fila do Hall H é separada. lembre-se disso. 

Etiqueta 

� Sim, é muito lotado! Aceite este fato e deixe o 

stress em casa. 
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� Para tudo tem fila e as filas são grandes 

(Acostume-se) Mau humor em filas não é bem 

vindo. 

� Sempre (SEMPRE) respeite as filas. 

� Evite esbarrar em pessoas. O lugar é lotado, mas 

americanos não gostam que invadam seu espaço 

pessoal. 

� Só puxe conversa com pessoas dispostas. Se a 

pessoa não reder assunto, encerre por aí. 

� NÃO FURE FILA. Já houve casos de agressão 

(lápis enfiado no olho) por causa disso. 

� Sorria sempre. 

� Peça desculpas SEMPRE. Mesmo que o errado 

seja o outro. 

� Artistas vão à ComicCon para passear (assim 

como você). Não seja chato. 

� Se vir um de seus ídolos passeando pelo salão 

NÃO PULE NELE! Aproxime-se, converse 

calmamente, e se (somente se) ele estiver 

disposto, peça um autógrafo. 

� Não peça milhares de autógrafos de uma pessoa 

só. Isso é chato e cansa o artista. 

� Peça antes de tirar fotos de artistas ou pessoas 

de cosplay. 

� Em alguns stands pode ser necessária 

autorização para fotos. Na dúvida, peça. 

� Não brigue com ninguém, mesmo que a pessoa 

esteja errada. 
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� Se comprou badges de dias individuais, verifique 

se está usando o badge certo no dia certo. 

� Mantenha seu badge sempre à mostra (mesmo 

que de cosplay). 

� Keep Moving! Em filas, não pare, mova-se 

sempre no ritmo da fila.  

� Não grite. 

� Não corra! 

� Não faça aglomerações. 

� Vai guardar lugar para alguém na fila? Avise às 

pessoas atrás de você quantos lugares está 

guardando. 

� Se quiser quadrinhos você terá que rodar muito 

e procurar nos stands sozinho. Não espere ajuda 

do estandista. 

� O estandista poderá estar atendendo a mais de 

uma pessoa de cada vez. Seja paciente, respire 

fundo e compre com calma. 

� Para Fumar procure áreas externas, mas fique 

atento pois em algumas áreas externas pode ser 

proibido fumar. 

� Fique atento às sinalizações. Passagens e 

corredores podem ser liberados ou fechados 

durante o dia de acordo com o fluxo de pessoas. 

� E não se esquecer de RESPEITAR AS FILAS! 

Ah, e é claro: 

DIVIRTA-SE!! 
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San Diego 

Praias limpas, parques bem arquitetados e um skyline 

deslumbrante é o que os cerca de 16 milhões de turistas 

anuais e 1,3 milhão de moradores encontram em San 

Diego, no sul da Califórnia (EUA). Costeira e ensolarada, 

a cidade surpreende pela beleza natural e alta qualidade 

de vida. É "eco-friendly", antitabagista, antialcoólica e 

tem entretenimento para todos os gostos, do surfe à 

Legolândia —parque de diversões em que os brinquedos 

são feitos de Lego. 

A grande San Diego tem cerca de 90 museus, grandes 

anfiteatros, 117 km de praias, cidade histórica e parques 

com atrativos suficientes para manter o turista ocupado 

durante dias. Além de seus encantos naturais, é porta de 

entrada para Tijuana —cidade do México que fica na 

fronteira com os Estados Unidos, cerca de 30 km ao sul 

de San Diego. 
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Para brasileiros, um passeio por San Diego pode lembrar 

Salvador (BA). A atmosfera praiana, o jeito descontraído 

da população e o clima são semelhantes. Mas há 

diferenças importantes. Em vez de arquitetura colonial 

portuguesa, San Diego tem herança espanhola. Além 

disso, a cidade californiana é mais segura. É possível 

passear à noite pelas ruas e avenidas sem a constante 

preocupação com a violência urbana. 

O clima da cidade é quente e seco, com temperaturas 

agradáveis durante quase todo o ano. A média anual é 

de 21ºC e a mínima, de 4ºC, no inverno. A umidade do ar 

é baixa, e as chuvas se concentram entre dezembro e 

março. 

Entre as principais atrações turísticas de San Diego estão 

o Balboa Park —que abriga 15 museus, teatros, jardins, 

centros de arte e zoológico —, o Mission Bay Park, as 

praias, La Jolla, Coronado Island, Old Town, 

Embarcadero, Sea World e Legolândia.  

É permitido fazer piqueniques nos parques e nas praias, 

mas cerveja e vinho devem estar fora do menu. Por 

força de lei municipal, é proibido fumar e ingerir bebida 

alcoólica nos parques e praias de San Diego. A multa 

pode chegar a US$ 1.000, e turistas também estão 

submetidos à regra. Quem quer beber tem de ir a um 

bar ou restaurante, e quem quer fumar deve ficar a, pelo 

menos, cem metros de distância de qualquer prédio, 

praia ou parque público. A cidade apresenta grandes 
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festivais de música, cinema, balé e ópera durante todo o 

ano. Musicais da Broadway também vão a San Diego.  

Ao contrário do que acontece em outras cidades dos 

EUA, em San Diego, só come fast food quem quer. É fácil 

encontrar bons pratos de frutos do mar em toda a região 

metropolitana, que tem registrados 6.700 restaurantes. 

Em Downtown, Little Italy, La Jolla e Coronado, 

encontram-se excelentes opções de cozinha italiana e 

mexicana.  

No departamento de compras, a região também é bem 

servida. Tem pelo menos três grandes centros de 

"outlets" dentro e fora da cidade. Segundo informações 

do San Diego Convention and Visitors Bureau, visitantes 

gastaram US$ 7,9 bilhões na cidade em 2007. 

 

 

Site do país - www.usa.gov 

Site da cidade - www.sandiego.gov 

Site de turismo do país - 

www.usa.gov/Citizen/Topics/Travel.shtm 

Site de turismo da cidade - www.sandiego.org/ 
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Consulado Geral do Brasil - Não há representação 

consular do Brasil em San Diego. A cidade está sob a 

jurisdição do consulado de Los Angeles, que fica 200 km 

ao norte. 

Idioma - Inglês é o idioma oficial de todo o território 

norte-americano. Na Califórnia, é comum o turista 

receber atendimento em espanhol, por causa do grande 

número de imigrantes e residentes de origem 

estrangeira. Segundo dados do US Census Bureau, 30,1% 

dos residentes da Grande San Diego têm origem latina 

ou hispânica.  

Fuso horário - Entre março e outubro, o fuso horário da 

Califórnia é de quatro horas a menos do que o horário 

de Brasília. Quando o Brasil está no horário de verão, o 

fuso sobe para cinco horas. Normalmente entre 

novembro e fevereiro, os EUA atrasam os ponteiros do 

relógio em uma hora. Nesse período, o fuso é de seis 

horas. 

DDI - 1 

Códigos de acesso da cidade - 619 é o código de área 

mais abrangente da cidade. Liga para o centro e para 

cerca de 30 regiões metropolitanas. Dois outros códigos 

atendem a outras localidades da Grande San Diego (858 

e 760). Não há uma divisão de códigos por região. 
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Telefone local de emergência - 911 (para emergências 

médicas, incêndio e polícia) 

Informações turísticas - Há cinco centros de informação 

ao turista em San Diego —em Balboa Park, em 

Coronado, La Jolla, Mission Bay e em Downtown. Os 

centros informam sobre atrações, tours, hotéis, reservas 

de carros e transporte público. Também distribuem 

guias, mapas da cidade e das linhas de ônibus e de 

metrô, cupons de desconto e ingressos a preços mais 

baixos. São eles: 

International Visitor Information Center - 1040 1/3 West 

Broadway (at Harbor Drive), Downtown San Diego; tel: 1 

(619) 236-1212; fax: 1 (619) 230-7084; e-mail: 

sdinfo@sandiego.org. Diariamente, 9h às 17h (jun. a 

set.) e das 9 às 16h (out. a mai.) 

Mission Bay Visitors Information Center - 2688 East 

Mission Bay Drive, San Diego; tel: 1 (619) 276-8200. Seg. 

a Sab., das 9h às 17h; dom., das 9h30 às 16h30 

Visitors Center Balboa Park - 1549 El Prado, Balboa Park, 

San Diego; tel: 1 (619) 239-0512. Diariamente, das 9h30 

às 16h30. www.balboapark.org/info/ 

La Jolla Visitor Center - 7966 Herschel Avenue, La Jolla; 

tel: 1 (619) 236-1212; fax: 1 (619) 230-7084; e-mail: 

sdinfo@sandiego.org. Diariamente, das 10h às 16h (no 

verão, até as 18h, no sábado e no domingo); horários 

sujeitos a mudança 
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Coronado Visitors Center - 1100 Orange Avenue, 

Coronado; tel: 1 (619) 437-8788. Seg. a sexta, das 9h às 

17h; Sab. e dom., das 10h às 17h. 

www.coronadovisitorcenter.com/ 

Moeda - Dólar americano. Veja a cotação da moeda no 

site economia.uol.com.br/cotacoes/ 

Câmbio - Para trocar "travelers cheques", a melhor 

opção é a agência American Express (11952 Bernardo 

Plaza Dr., San Diego), que não cobra para trocar cheques 

da própria marca. As agências centrais de grandes 

bancos também fazem o câmbio, mas cobram comissão 

de 0,50% a 2,5% sobre o valor trocado, ou taxa de U$ 10 

a U$ 30, por transação. Bancos abrem de segunda a 

sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 14h. 

Algumas agências adotam horários diferentes aos 

sábados. Quem tem cartão de débito internacional pode 

usar os bancos 24 horas conveniados às redes Cirrus e 

Plus para retirar dólar, mas há bancos que limitam em 

US 200 ou U$ 300, por dia, o valor máximo de dinheiro 

liberado nessas transações. 

Gorjetas - Entre 15% e 20% sobre o valor total gasto em 

restaurantes, bares, corridas de táxi e salões de beleza. 

Normalmente, os clientes dão 16%, o dobro do valor do 

imposto cobrado pelo Estado da Califórnia, que é de 

8,5% e que vem incluído nas notas fiscais de qualquer 

produto ou serviço. As gorjetas nos EUA não são 
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obrigatórias, mas é praxe. Deixa-se de gratificar o 

garçom somente quando o serviço é ruim. 

Telefone - De San Diego para o Brasil, deve-se discar 011 

55 antes do DDD da cidade e do número de telefone. 

Para telefonar para outras cidades dos Estados Unidos, é 

preciso discar 1 antes do código de área da cidade e do 

número do local.  

EX1: ligando de San Diego, para São Paulo, no Brasil 

011 55 11 + número do telefone 

EX2: ligando de San Diego para Miami, na Flórida 

1 954 + número de telefone 

 

É preciso comprar um cartão telefônico internacional ou 

ter quarters (moedas de 25 cents) para usar os telefones 

públicos. Nas zonas turísticas de San Diego, cada moeda 

de US$ 0,25 dá dois minutos de ligação para os EUA e 

um minuto para o Brasil. Os cartões são vendidos por 

US$ 5, US$ 10 e US$ 20 em qualquer supermercado ou 

loja de conveniência, como as das redes Walgreens e 7-

Eleven. Cartões de US$ 20 oferecem, em média, mil 

minutos de ligação de San Diego para o Brasil. 
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Correios - As agências de Correios funcionam de 

segunda a sexta, normalmente, das 9h às 17h. Algumas 

abrem aos sábados ou aos domingos, em horários 

variados. A agência da 3870 5th Ave. fica aberta aos 

domingos, das 10h às 20h. Veja endereços e horários de 

funcionamento no site 

www.switchboard.com/usps.1355/dir/6_0/index.htm?m

em=1355. 

Internet - Hotéis cotados em mais de três estrelas 

costumam oferecer conexão rápida, gratuita e sem fio. O 

acesso pago à Internet pode ser obtido em lan houses e 

Internet cafés espalhados por toda a cidade. 

Segurança - Turistas devem ficar mais atentos na 

Mission Bay, onde há maior registro de furto. Carros 

devem ficar trancados nessa região. É seguro andar à 

noite pela cidade. É proibido fumar e ingerir bebida 

alcoólica nos parques e nas praias de San Diego. A multa 

pode chegar a US$ 1000. Dentro de carros, também é 

proibido beber (mesmo no banco do passageiro) e fumar 

na presença de menores de 18 anos. Garrafas de bebida 

só podem ser transportadas em carros enquanto 

estiverem lacradas.  

Voltagem e tomadas - A voltagem mais comum é de 110 

volts, mas há hotéis e residências que usam também a 

de 220 volts. As tomadas têm dois pinos planos (um 

mais largo e outro mais estreito).  
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Pesos e medidas - Nos EUA, em vez de graus 

centígrados, mede-se a temperatura em Fahrenheit. Em 

lugar de quilo, usa-se libra para peso, e, em vez de 

quilômetros, calcula-se distância em milha. Litros devem 

ser convertidos em galões. Veja equivalência. 

1 milha = 1,61 km 

1 lb. = 453,59 g 

1 galão = 3,787 litros 

32 F = 0ºC 

Equação para converter fahrenheit em centígrados: 

[graus fahrenheit] - 32 x 5 : 9 = graus centígrados 

Ex: 90 graus fahrenheit - 32 x 5 : 9 = 32,2 graus 

centígrados 

 

Equação para converter centígrados em Fahrenheit: 

[graus centígrados] x 9 : 5 + 32 = graus Fahrenheit 

Ex: 32,2 x 9 : 5 + 32 = 90 graus Fahrenheit 
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Gaslamp Quarter 

O Gaslamp Quarter é um bairro histórico no centro de 

San Diego.O seu principal período de desenvolvimento 

começou em 1867, quando Alonzo Horton comprou 

essas terras na esperança de criar um novo centro da 

cidade mais próxima para a baía. 

O Bairro é o lar de muitos eventos e festivais, incluindo o 

“Mardi Gras no Gaslamp”, “Gosto de Gaslamp e 

Shamrock”, “Dia de São Patrício”. 

O Gaslamp Quarter, que é listado no Registo Nacional de 

Locais Históricos, estende-se desde a Broadway Harbor 

Drive, e de 4° e 6° Avenida, abrangendo 16 1 / 2 blocos. 

Inclui 94 edifícios históricos, muitos dos quais foram 

construídos na Era Vitoriana, e ainda estão em uso ativo 

com inquilinos, incluindo restaurantes, lojas e boates. 

Site: http://www.gaslamp.org 

Balboa Park  

É o maior parque urbano cultural do país. É abrigo de 15 

grandes museus, renomado locais de artes, belos jardins 

e o famoso zoológico de San Diego. 

O Parque tem uma agenda sempre em mutação de 

exposições de museus, peças teatrais, musicais, 

concertos e aulas.  

 



 
20 Caravana ComicCon Vamos? 2012 

Com certeza, é um dos locais mais lindos e visitados de 

toda a cidade. 

Site: http://www.balboapark.org 

Sea World 

SeaWorld é uma cadeia de parques aquáticos dos EUA 

em que de inúmeros animais marinhos são astros de 

lindos espetáculos. 

Além dos shows dos animais, o parque conta uma 

grande variedade de exibições e atrações. 

Site: http://www.seaworld.com 

La Jolla 

La Jolla é um rico balneário que ocupa sete milhas ao 

longo do Oceano Pacífico, no sul da Califórnia. Embora 

dentro dos limites da cidade de San Diego, La Jolla 

mantém a sua própria “atmosfera”. 

La Jolla é provavelmente mais conhecida por suas belas 

condições meteorológicas ao longo do ano,tornando 

esta uma área turística. Além disso, La Jolla é bem 

conhecida pela sua elite compras e refeições, com 

chique butiques, lojas de importação, e restaurantes ao 

longo da Prospect Street. 

Site: http://www.lajollabythesea.com/home.php 
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Mission Bay Park 

Mission Bay Park é o maior parque aquático do país. É 

constituído de 4.235 hectares, cerca de 46% terra e 54% 

de água. O parque oferece um vasto leque de atividades 

recreativas, incluindo trilhos para caminhadas, cooper e 

jogos para crianças. É uma das mais populares 

localizações para soltar uma pipa, fazer um piquenique 

ou velejar.  

Site: http://www.sandiego.gov 

Pacific Beach 

Pacific Beach é um bairro de San Diego, delimitada por 

La Jolla para o norte, Mission Beach ao sul, Intestadual 5 

para o leste e do Oceano Pacífico a oeste. Embora 

amplamente povoada por jovens, surfistas e estudantes 

universitários, a população está cada vez mais velha, 

mais profissional e mais rica, devido à subida dos custos 

de aluguel e de propriedade.  

"PB", como é conhecido pelos moradores locais, é a casa 

de San Diego é uma das maiores cenas vida noturna, 

com dezenas de bares, restaurantes,boates e lojas. 

Site: http://www.pacificbeach.org 
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Old Town 

Um passo para trás no tempo em um colorido mundo de 

diversão e entretenimento na bela “Historic Old Town 

San Diego”, o berço da Califórnia. Por todos os cantos há 

mais história esperando por você. Os melhores 

profissionais de teatro, artesãos, galerias e lojas estão a 

uma curta distância com a liberdade de entretenimento 

ao vivo. 

Old Town San Diego é aninhado no coração de San 

Diego, com mais de 150 lojas, restaurantes, 17 museus e 

sítios históricos.  

Site: http://www.oldtownsandiego.org 

Site relacionado: 

http://www.oldtownsandiegoguide.com 

USS Midway Museum 

O USS Midway (CV-41) é um porta-aviões da Marinha 

dos Estados Unidos da América, pertencente a Classe 

Midway. 

A USS Midway Museu é uma aventura inesquecível para 

toda a família. Ir para o mar sem sair do porto. Explore 

mais de 60 exposições com uma coleção de 25 aviões 

restaurados.  

Site: http://www.midway.org 
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The Big Bay 

A baía de San Diego conta com 55 kilômetros de 

extensão,e ao longo dela há uma infinidade de 

restaurantes, lojas, hotéis, atrações, parques e marinas 

que residem em sete áreas distintas.  

Cada área empresta únicos ingredientes para o sabor e 

as características da margem “The Big Bay”. Quer passar 

um dia inteiro explorando todas as sete áreas ou 

desfrutar de cada um individualmente, há algo para 

todos os gostos e bolsos.  

Site relacionado: http://www.thebigbay.com 

San Diego Seal Tour 

Pronto para ver o melhor de San Diego na terra e na 

água? Então tome o seu lugar sobre o San Diego Seal 

Tour, uma aventura que você através dos passeios mais 

interessantes pontos turísticos da cidade. O Sel Tour 

permite que todos os passageiros desfrutem um passeio 

com vistas incríveis. 

Nossos veículos anfíbios, impulsionado pelos nossos 

comandantes experientes, são especialmente 

concebidos e construídos para serem utilizados em terra 

e água, e satisfaz todas as exigências necessárias para 

garantir a segurança e conforto de todos a bordo.  

Site: http://www.sealtours.com/index.asp 
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Legoland Califórnia 

Legoland Califórnia é um parque de diversões em 

Carlsbad, Califórnia, focado em blocos Lego.  

Foi inaugurado em 20 de março de 1999. É o terceiro 

parque Legoland a abrir, e é o única fora da Europa.  

É dividido em nove capítulos que incluem o início, Dino 

Island, Explorar Village, Fun Town, Cavaleiro do Reino, 

Miniland E.U.A., Pirate Shores, Zona Imaginação, e Land 

of Adventures. 

Site: http://www.legoland.com 

Museum of Contemporary Art 

Há dois museus de arte contemporânea. Um é situado 

em La Jolla e outro no centro de San Diego. 

Ambos os museus contam com inúmeras exibições e 

coleções permanentes. 

Site: http://www.mcasd.org 

Cabrillo National Monument 

Escalando para fora do seu barco em 1542, Juan 

Rodriguez Cabrillo ficou na história como o primeiro 

europeu a por o pé em que é hoje a Costa Oeste dos 

Estados Unidos.  
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Além de contar a história do século XVI, o parque é o lar 

de uma grande riqueza de recursos culturais e naturais.  

Site: http://www.nps.gov/cabr 

Torrey Pines State Beach and park  

Torrey Pines está localizado dentro dos limites da cidade 

de San Diego e ainda continua a ser uma das extensões 

de terras selvagens na costa sul da Califórnia. 

Torrey Pines é visitado por viajantes de todo o mundo e 

por moradores locais que chegam para relaxar, dar uma 

caminhada pacífica por trilhas, ou fazer exercício em um 

belo ambiente.  

Site: http://www.torreypine.org 

 

 

 

 

 

 

 

 


