
Como Chegar
Lake Tahoe está localizado na fronteira entre os estados  
da Califórnia e Nevada. Os principais portões de entrada 
internacionais são: San Francisco, Sacramento, Reno, Los 
Angeles e Las Vegas. Lake Tahoe fica a 3 horas e meia 
do Aeroporto Internacional de San Francisco, a 2 horas 
do Aeroporto Internacional de Sacramento e a 1 hora do 
Aeroporto Internacional Reno-Tahoe. O Aeroporto Internacional 
Reno-Tahoe oferece um serviço de ônibus diversas vezes ao 
dia, enquanto que os outros aeroportos é preciso alugar um 
carro ou voar até Reno.

Situado a 1897 metros de altitude nas montanhas 
de Serra Nevada no oeste dos Estados Unidos, 
na fronteira entre a Califórnia e Nevada, Lake 
Tahoe é  conhecido como uma das maravilhas do 
mundo. Esse tesouro nacional oferece a principal 
experiência montanhosa com incrível diversão ao 

ar livre e paisagens magníficas durante todo o 
ano. Lake Tahoe é o maior lago alpino da América 
do Norte, conhecido por suas águas cristalinas é 
um dos destinos com beleza natural mais belos 
dos Estados Unidos. A Emerald Bay em Lake Tahoe 
é um dos locais mais fotografados do mundo.
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Um Destino Para o Ano Todo. 

As atividades durante o verão incluem caminhadas, 
pesca, mountain bike, escalada e cavalgadas, também 

temos muitos campos de golfe com 
paisagens maravilhosas. Na margem 
sul do Lake Tahoe encontram-se 
praias com uma enorme variedade 
de esporte aquáticos para toda a 

família como lanchas, barco a vela, 
para-sailing, jet-ski, caiaque, stand up 

paddle, wake board, esqui aquático, mergulho 
além de passeios a bordo de um autêntico barco do 
Mississippi.

Onde se Hospedar
Em Lake Tahoe há acomodação para todos os tipos de 
viajantes e grupos. Resorts com cassinos, hotéis 4 ou 
5 estrelas, Bed &Breakfast, chalés, aluguel de casas 
por temporada. Temos hotéis que aceitam animais de 
estimação, parques para trailers e campings. Muitas 
das propriedades ficam localizadas às margens do 
lago e oferecem paisagens incríveis com praias de 
areia branquinha. Muitos casais escolhem Lake Tahoe 
para celebrarem os seus casamentos ou para passar a 
lua de mel pois é um lugar que possui uma das mais 
fantásticas paisagens do mundo durante todo o ano, 
não importa se é inverno ou verão.

Gastronomia
Depois de acomodados, os visitantes poderão aproveitar 
as opções que vão da gastronomia fina a deliciosos 
hambúrgueres ou pizza gourmet. Lake Tahoe possui 
uma grande variedade gastronômica, com restaurantes 
de frente para o lago, bares e buffet. Temos muitos 
restaurantes com opções para toda a família.
 
Entretenimento
O entretenimento em Lake Tahoe não tem igual, você 
encontra eventos culturais e artísticos em Valhalla, 
concertos ao ar livre em Harveys  “Outdoor Summer 
Concert Series”, com apresentação 
de artistas como Elton John, 
Lady Gaga e Bruno Mars. 
Temos festivais de música que 
acontecem durante o ano todo, 
incluindo o SnowGlobe no inverno. Alem 
disso os cassinos de South Lake Tahoe oferecem 
tudo que você esperaria encontrar em Las Vegas, em 
um ambiente muito mais aconchegante na montanha. 
Entre as opções de jogos você encontrará craps, roleta, 
21, pôquer e caça-níqueis, além de uma programação 
noturna inesquecível.

No inverno, Lake Tahoe possui 15 resorts de esqui 
que oferecem opções de pistas com diferentes graus 
de dificuldades, desde as iniciantes até as profissionais. 
A distância entre as pistas é de no máximo uma hora 
de carro. Todos os resorts oferecem aulas de esqui, 
além do aluguel dos equipamentos. Os três principais 
resorts na margem sul do Lake 
Tahoe são Heavenly Mountain 
Resort, Kirkwood Mountain 
Resort e Sierra-at-Tahoe. 
Heavenly Mountain é o mais alto 
de todos e um dos principais 
resorts do país, possui uma das 
paisagens mais bonitas e exclusivas de Lake Tahoe e 
uma vista inspiradora para Carson Valley em Nevada. 
Para os que não querem esquiar, não vão faltar opções, 
snow mobile, patinação no gelo, esqui cross-country, 
caminhadas na neve, e passeios de trenó puxado por 
cães. Para os apaixonados por pesca, durante o inverno, 
temos pesca no gelo

South Lake Tahoe 
é a maior cidade em 
Lake Tahoe, possui 
aproximadamente 75% das 
opções de acomodação 
às margens do lago, com 
uma grande variedade de 
gastronomia, compras e 
entretenimento.  

Quando os visitantes chegam aqui, eles rapidamente percebem que Lake Tahoe 
tem muito a oferecer!
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