
Aspen & Snowmass estão escondidas na Elk Mountain 
Range do Colorado, no extremo sudeste do Roaring Fork 
Valley. Aspen & Snowmass são atendidas pelo Aeroporto 
de Pitkin County, a apenas 6 milhas de Snowmass e 3 
milhas de Aspen. É o aeroporto de resort de montanha 
mais conveniente nos EUA. Além disso estamos a apenas 
70 milhas do Aeroporto Regional Eagle County e a 220 
milhas do Aeroporto Internacional de Denver, uma viagem 
de apenas 4 horas. 

TRANSPORTE DO AEROPORTO 
É recomendável organizar o transporte antes da 
chegada. Serviços regulares e de frete estão disponíveis 
desde a área dos aeroportos, direto ao seu alojamento, 
e a maioria dos alojamentos oferecem transporte 
gratuito de / para o aeroporto de Aspen. Os táxis 
também estão disponíveis no aeroporto de Aspen e em 
toda a região de Aspen & Snowmass. Todas as quatro 
áreas de esqui estão a uma distância entre 1 e 6 milhas 
do Aeroporto Aspen, para que você possa esquiar 
rapidamente após a sua chegada.

VIAGENS
Visitar Aspen & Snowmass é uma verdadeira vivência do 
Colorado cheio de aventuras do Velho Oeste e beleza 
cênica diferente de qualquer outra. A partir daqui, 
os visitantes podem acessar facilmente muitos dos 
principais Parques Nacionais do nosso país. Sugerimos 
viajar de avião até o Aeroporto Internacional de Denver 
e alugar um carro (só de ida) para visitar Aspen & 
Snowmass. A partir daqui, o Arches National Park fi ca a 
apenas 236 milhas de distância. Continue a sua viagem 
até o Grand Canyon (330 milhas), depois a Yosemite 
(700 milhas) e então, você pode deixar o seu carro 
no aeroporto International de San Francisco antes de 
voar para casa. Ver todas as maravilhas naturais mais 
populares do nosso país em uma viagem é fácil quando 
você começa em Aspen & Snowmass! 

TEMPO E ALTITUDE 
Aspen & Snowmass estão cerca de 8.000 pés de altitude. 
Se você estiver esquiando ou caminhando você pode 
subir a outros 3000-4000 pés. Há menos oxigênio e 
menos umidade do que ao nível do mar, por isso lembre-
se de beber muita água durante sua visita. Vista-se 
sempre em camadas quando você estiver no Colorado. O 
tempo pode mudar rapidamente e você vai querer estar 
preparado. Lembre-se do protetor solar e dos óculos de 
sol; nós temos mais de 300 dias de sol por ano!

ESQUI ALPINO 
Aspen & Snowmass se vangloriam dos quatro resorts 
de classe mundial que oferecem uma incomparável 
diversão de inverno aos esquiadores e snowboarders 
de todos os níveis. Estamos bem preparados e 
ansiosos para acolher esquiadores de todas as idades, 
oferecendo escola de esqui para crianças a partir dos 
2 anos e meio de idade e mais de 1.200 instrutores, em 
10 línguas diferentes, incluindo japonês. Locadoras de 
equipamentos de esqui estão disponíveis em cada uma 
das 4 montanhas e todos os nossos hotéis oferecem 
armazenamento de equipamentos. Também estão 
disponíveis ônibus gratuitos para cada uma das quatro 
áreas de esqui, a partir das zonas centrais de Aspen & 
Snowmass.
 

TRILHAS DE ESQUI CROSS COUNTRY
Há mais de 70 quilômetros de trilhas livres no Nordic 
Trail System de Aspen & Snowmass. Aspen & Snowmass 
oferecem centro de Esqui & Snowshoe que constituem 
um local conveniente para demonstrações, aulas ou para 
participar de uma visita guiada. Depois de esquiar, você 
pode relaxar no salão com bebidas quentes, snacks, 
vídeos de cross country e material de leitura. 

PASSEIO PELA NEVE 
Sente-se, relaxe e aproveite o show! Todo o cenário 
em Aspen & Snowmass pode ser apreciado a partir do 
conforto de um trenó puxado por cães, uma carruagem 
puxada por cavalos, ou um snowmobile.  

PATINAÇÃO NO GELO 
Deslize sobre o gelo ao pé da montanha para um 
cartão postal da vivência de inverno perfeita. Aspen & 
Snowmass oferecem esta imagem idílica completa com 
chocolate quente e luzes cintilantes sob o luar. 

RAQUETE DE NEVE 
Viaje ao longo de riachos da montanha, cumes e através 
de belos vales, enquanto você aprende sobre ecologia 
da montanha no Aspen Center for Enviromental Studies 
em um passeio com raquetes de neve, disponível no 
topo das Montanhas Aspen, Snowmass e no Ashcroft 
Ghost Town. 

JANTAR DE AVENTURA 
Como a maioria das coisas em Aspen & Snowmass, 
o jantar também pode ser uma aventura. A neve 
proporciona um cenário romântico para desfrutar de 
um jantar no topo da montanha em vários restaurantes, 
ou ir buscar sua refeição com trenós puxados por cães, 
andando com raquetes de neve, trenó ou esqui cross 
country em uma cabana alpina de alta cozinha. 

AVENTURA AO AR LIVRE 
Quando a temperatura cai, a aventura fi ca cada 
vez mais quente. Muita gente que gosta do ar livre 
encontra em Aspen & Snowmass ofertas específi cas de 
inverno, incluindo caminhadas em tempo frio, pescaria, 
balonismo e parapente. Para aqueles que procuram 
ampliar limites, vale a pena levar um guia com você e 
viver a experiência sem limites do esqui e montanhismo. 

SNOWMASS RODEO 
Este autêntico evento do Velho Oeste inclui montaria 
em touro, laço em dupla, corrida de barril e rodeios a 
cavalo. As crianças podem competir em uma corrida de 
bezerros. Há até mesmo um zoológico de animais de 
criação e um touro mecânico. O Snowmass Rodeo é o 
mais antigo rodeio de execução contínua no Colorado, 
celebrando neste verão seus quarenta anos. (Noites de 
quarta-feira, meados de junho a meados de Agosto)   

MÚSICA 
Aspen & Snowmass têm uma próspera cena musical 
com vários espaços interiores e exteriores que recebem 
como bons anfi triões, uma grande variedade musical. 
Há de tudo um pouco, de música clássica ao hip -hop, 
passando por jazz e bluegrass – todo mundo em seu 
grupo pode ter a certeza de encontrar um concerto a 
seu gosto, seja de improviso ou programado. Muitos 
eventos são gratuitos. 

CAMINHADAS 
Aspen & Snowmass e as áreas circundantes são um 
deleite para os caminhantes. As caminhadas que a 
região oferece são infi nitas e podem ser acessadas 
diretamente desde a cidade, ou simplesmente com uma 
pequena viagem. Caminhar é provavelmente a maneira 
mais acessível para os visitantes entrarem em contato 
com a bela natureza aqui do Colorado. Não importa 
se você vai sozinho ou com um guia, há literalmente 
uma caminhada para cada idade e habilidade. Os guias 
locais podem levá-lo em uma aventura testando sua 
resistência física ou simplesmente para informá-lo sobre 
a fl ora e fauna locais.

MERCADO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 
A partir de meados de junho até meados de outubro, 
passe as suas manhãs de sábado no Aspen Farmer’s 
Market. Aberto de 8:00hs às 15:00hs, o mercado oferece 
produtos cultivados no Colorado, produtos frescos 
saídos do forno, artesanato, música ao vivo e uma praça 
de alimentação para almoço ou lanche enquanto você 
conhecendo o lugar.

SILVER QUEEN E ELK CAMP GONDOLA 
Faça um passeio de gôndola até o topo da Montanha 
Aspen ou da Montanha Snowmass para uma vista 
espetacular, com comida deliciosa, com música clássica e 
bluegrass grátis, atividades para crianças, golfe de disco, 
e milhas de trilhas para caminhar e andar de bicicleta. É 
necessário comprar a entrada para a gôndola.

AVENTURA AO AR LIVRE 
Não importa quais sejam as suas ambições ao ar livre, 
você vai encontrar algo para satisfazer o seu desejo 
em Aspen & Snowmass. Rafting, canoagem, paddle 
-boarding, passeios de jipe, caminhadas, ciclismo, 
escalada, pescaria, golfe, passeios a cavalo, balonismo e 
parapente se combinam com o ar fresco e cenário natural 
incrível, criando o lugar perfeito para sair e explorar. 

MAROON BELLS 
Os picos mais fotografados na América do Norte, 
os Maroon Bells são conhecidos por seu esplendor 
acidentado e suas trilhas variadas, contudo muitos 
visitantes optam por passar o dia desfrutando de um 
piquenique ao lado pitoresco Maroon Lake, seguido de 
uma caminhada moderada à Crater Lake.

DESTAQUES DE INVERNO

DESTAQUES DE VERÃO

COMO CHEGAR



CALL TOLL FREE: 877.702.7736
VISITASPENSNOWMASS.COM

JANTAR
Com mais de 130 restaurantes, Aspen & Snowmass 
oferecem uma grande variedade de opções desde 
comida de bar até alta cozinha, com novas opções 
surgindo a cada temporada. Chefs premiados se 
enfocam em ingredientes locais e na lógica “da fazenda 
à mesa de jantar”, sempre que possível.

SPA 
Depois de um árduo dia de atividades, você pode sentir 
um pouco de mimo como algo perfeitamente merecido. 
Aspen & Snowmass se vangloriam da qualidade 
das instalações que possuem em uma variedade 
de tratamentos que vão desde a ioga até cabines 
de oxigênio, passando por pacotes de massagem 
personalizados. 

COMPRAS
Desde marcas internacionais de design até lojas locais 
- as escolhas em Aspen & Snowmass apelam por sua 
ampla variedade de gostos e orçamentos. Os bulevares 
de compras são o lugar perfeito para sair de compras, 
onde se pode encontrar arte, roupas e equipamentos. 
Fazer compras em Aspen & Snowmass está a par 
com as cidades metropolitanas e não tem igual em 
comparação com qualquer outro destino de montanha, 
com uma variedade de grifes como Fendi, Ralph Lauren, 
Burberry, Gucci e Prada.  

ICE AGE DISCOVERY CENTER  
Snowmass se tornou uma das descobertas mais 
signifi cativas de fósseis da Era do Gelo encontrados 
na América do Norte durante o verão de 2010, quando 
cerca de 70 dias de escavação lograram desenterrar 
5400 ossos de uma variedade de animais da Idade 
do Gelo, incluindo mamutes, mastodontes e bisões 
gigantes. Hoje, tanto adultos como crianças podem 
fazer uma parada no Ice Age Discovery Center em 
Snowmass Village Mall, para ver alguns desses ossos e 
aprender mais sobre essa descoberta fascinante.

HISTÓRIA
Ao contrário de algumas cidades de esqui, desenvolvidos 
exclusivamente para recreação de inverno, Aspen & 
Snowmass estão mergulhadas na história. Originalmente 
habitada pelos índios Ute, Aspen se tornou uma 
verdadeira cidade mineira do Velho Oeste durante o 
boom da prata do fi nal de 1800. A cidade foi à falência 
quando o preço da prata caiu, mas se recuperou em 
1940 com um renascimento cultural e a introdução 
do esqui. Hoje, Aspen & Snowmass continuará a ser o 
epicentro da aventura ao ar livre, das artes e da cultura. 
Investigar nosso passado colorido é uma ótima maneira 
de aprender mais sobre o que está no coração desta 
autêntica comunidade de montanha. O Aspen Historical 
Society oferece passeios diários em seu museu e nos 
diferentes sítios históricos em toda a cidade.  

CRIANÇAS 
As crianças e os jovens de coração não encontrarão 
limites para a diversão que podem ter em Aspen & 
Snowmass. Pode ser tão simples como brincar na fonte 
dançante ou tão envolvente como uma viagem de 
acampamento durante a noite, mas não há dúvida de que 
Aspen & Snowmass são realmente o melhor playground. 
As crianças podem escolher entre uma variedade de 
acampamentos especiais, Artesanato para crianças, 
contação de histórias, s’mores e Cowboy Sing-a -Long 
em volta da fogueira em Snowmass, ou desfrutar das 
atividades disponíveis no topo da Gondola. Em Aspen & 
Snowmass, a aventura está esperando em cada esquina.

EVENTOS ESPECIAIS 
Aspen & Snowmass oferecem a vida artística e cultural 
de uma grande cidade, em distâncias que se podem 
percorrer a pé. Nosso calendário durante todo o ano está 
abarrotado de eventos, desde festivais de culinária e arte 
até para eventos voltados para entusiastas do ar livre, 
pensadores e amantes da cultura, música, dança e teatro. 

INVERNO 
• Esqui nas famosas montanhas de Aspen & Snowmass  
• Après Ski na base da montanha 
• Desfrute de um jantar e música no JAS Café no andar 
• inferior do Little Nell Hotel

• Passeio em gôndola para o topo da Aspen ou  
   Snowmass, e desfrutar de um turnê com raquetes de 
   neve pelo Centro para Estudos Ambientais de Aspen 
• Compras no centro de Aspen 
• Passeio em trenó puxado por cães e jantar 

• Manhã no spa 
• Patinar no gelo na base da Aspen Mountain 
• Jantar no Cloud Nine Bistro em Aspen Highlands 

VERÃO 
• Rafting ou pesca com mosca no Roaring Fork River 
• Piquenique no rio 
• Cavalgada 
• Passeio de gôndola e jantar no topo da montanha   
   Snowmass, no restaurante Elk Camp 

• Balonismo pela manhã
• Passeio ao redor do John Denver Sanctuary
• Compras em Aspen ou em torno do golfe
• Jantar e vinhos em Aspen
• Música clássica na Benedict Music Tent

• Caminhada cênica e fotos nas Maroon Bells
• Visita como almoço ao Anderson Ranch Arts Center
• Visita ao Centro de descobertas da Era do Gelo
• Rodeo em Snowmass e churrascos para jantar
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