
 

 

 

Você encontra tudo aqui: beleza natural fascinante, esporte e lazer de primeira qualidade, lojas, hotéis e 
restaurantes incríveis em cidades e resorts exclusivos.  

North Lake Tahoe se supera quando o assunto é férias. Cenários de cair o queixo, vida selvagem, florestas alpinas, 
parques estaduais, propriedades históricas e resorts modernos. Seu arco de 180 graus abrange a margem 
californiana do lago, desde Incline Village, em Nevada, até a Emerald Bay. As diversas cidades e resorts ao longo 
desta extensão – de frente para um dos volumes de água azul mais deslumbrantes do mundo – oferecem inúmeras 
oportunidades para vivenciar momentos de tranquilidade e descontração.  

North Lake Tahoe é um excepcional centro de atividades, oferecendo esqui e snowboard de primeira classe, 
caminhadas, mountain bike, pesca, stand up paddle, caiaque, escalada e golfe, além de lojas cheias de estilo, 
cassinos (no Estado de Nevada), baladas e jantares fantásticos.  

Cada estação do ano apresenta seu espetáculo próprio. Durante o inverno, a neve se acomoda graciosamente em 
volta do lago. Na primavera, os campos ficam repletos de flores silvestres. O verão aquece as praias e o riachos. O 
outono é colorido e tranquilo.   

Em North Lake Tahoe, o clima no verão é praticamente perfeito, com pouca umidade, dias ensolarados e noites 
claras e estreladas. Durante o dia faz calor sem exageros e as noites são frescas e agradáveis. Entre as vastas 
florestas, áreas selvagens e os belíssimos lagos alpinos serpenteiam os vários quilômetros de trilhas panorâmicas 
como, por exemplo a Flume Trail, uma das trilhas de mountain bike mais famosas do mundo. Lake Tahoe é o 
paraíso do lazer ao ar livre e de eventos culturais. 

No inverno, o contraste entre a neve branca, o céu sem nuvens e os tons de azul das águas profundas revela toda 
beleza espetacular do Lake Tahoe. O fantástico clima do inverno cria um ambiente mágico: sol abundante em 
harmonia com 6 a 9 metros de neve espalhados pelo chão. Sua noite de inverno pode ser aquecida com um pouco 
de dança e música ao vivo no cassino Crystal Bay. 

Ao todo são sete comunidades ao longo da orla e outras cinco nas montanhas. A West Shore oferece jantares às 
margens do lago, charmosos espaços de esqui com panoramas excepcionais e parques estaduais para recreação no 
verão. Em Tahoe City você encontra diversas lojas, restaurantes, patinação no gelo, eventos na praia com shows de 
verão e o rio Truckee, o único que nasce no Lake  Tahoe. Tahoe Vista e Carnelian Bay possuem uma extensa área de 
trilhas para caminhadas e ciclismo, golfe e praias lindas. Kings Beach tem lojas, restaurantes, trilhas e acesso à 
praia. Crystal Bay fica na fronteira entre Califórnia e Nevada e possui cassinos, restaurantes, música ao vivo e muito 
lazer no litoral. Incline Village é o centro de artes e cultura e conta com o Tahoe Science Center, o Festival de 
Shakespeare – apresentado no incrível teatro ao ar livre em Sand Harbour – e ainda o Thunderbird Lodge, 
impressionante propriedade histórica. As comunidades nas montanhas incluem Squaw Valley, sede dos Jogos 
Olímpicos de Inverno de 1960,  além das vizinhas Alpine Meadows, Village at Northstar, Donner Summit e Truckee. 

Seja uma caminhada pelas areias banhadas pelo sol, um brinde em um restaurante à beira do lago, ou um dia de 
esqui pelas extraordinárias montanhas: férias em North Lake Tahoe são muito especiais. Não perca a chance de 
conhecer! 


