
AMERICATHEBEAUTIFUL
As Áreas Públicas dos EUA Oferecem 
Oportunidades de Recreação de Classe 
Mundial.

 ϐ Tenha uma aventura ao ar livre

 ϐ Mergulhe na história

 ϐ Assista a vida silvestre em algumas das mais 
surpreendentes maravilhas naturais do mundo

Seja fazendo rafting em águas brancas, seguindo os 
passos de soldados da guerra civil dos EUA, ou uma 
viagem de rodas motriz no país da rocha vermelha, 
experiências inesquecíveis esperam por todos que 
visitam as áreas recreativas federais e os parques 
nacionais dos EUA. Venha experimentar !

Um Passe, Milhares de Oportunidades 

A América, A Linda—o passe anual para os 
Parques Nacionais e as Áreas Recreativas Federais 
(America the Beautiful—National Parks and Federal 
Recreational Lands Annual Pass) é um bom valor e 
uma forma fácil de experimentar as possibilidades 
infinitas que as áreas públicas dos EUA têm para 
oferecer.

 ϐ Oferece acesso a mais de 2,000 parques e 
florestas nacionais, refúgios de vida silvestre, 
locais históricos, campos de batalha e muitas 
outras áreas federais.

 ϐ Cobre entrada ou taxas de comodidade padrão 
e é válido por um ano inteiro a partir do mês 
comprado.

 ϐ Admite o proprietário do passe e seus 
acompanhantes num veículo particular. Se 
as taxas são cobrados por pessoa, o passe 
permite até quatro adultos grátis (crianças 
menores de 16 anos não pagam).

 ϐ Custa $80 (oitenta dólares) e pode ser obtido 
antes da sua visita, através do site: www.
recreation.gov/pass ou pode ser adquirido 
assim que chegar a qualquer local federal de 
recreação que cobra taxas de entrada.
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AMERICATHEBEAUTIFUL
Perguntas Frequentes
p. o passe cobre acampamento ou quaisquer 

outros tipos de taxas?

r. Não, um passe só vai cobrir a entrada ou 

taxas de comodidade padrão. Acampamento, 

lançamento de barco, passeios e outros tipos 

de taxas de uso que devem ser pagos no local. 

Além disso, algumas instalações e atividades de 

recreação em áreas federais são administradas 

por revendedores privados que não aceitam o 

passe. Por favor verifique com o local se você 

tiver dúvidas sobre as suas taxas e aceitação 

do passe.

p. o passe é aceito em todos os locais federais 

de recreação?

A. Algumas agências federais de recreação não 

aceitam o Passe Anual (como áreas dirijidas 

pelo U.S. Army Corps of Engineers), e muitos 

locais federais de recreação não cobram taxas 

de entrada.

p. Existe um desconto para estudantes, idosos 

ou pessoas com deficiência?

A. Não há descontos para estudantes. Você 

deve ser um cidadão dos EUA ou residente 

permanente para se qualificar como um idoso 

ou ter o desconto de deficiente. Porém, qualquer 

pessoa pode comprar um Passe Anual. 

p. Quantas pessoas podem assinar um passe 

anual?

A. Duas pessoas podem assinar um passe, os 

signatários não têm precisam ter parentesco. 

Um dos assinantes deve estar presente para 

que o passe possa ser utilizado.

p. Eu tenho mais de quatro pessoas no meu 

carro. Quantas passes preciso?

A. Um Passe cobre todos no veículo em locais 

que cobram “por veículo.”

p. Nós somos uma família viajando em dois 

veículos. um passe cobre ambos os veículos?

r. Não. Um Passe cobre um veículo, dois 

veículos exigem dois passes.

p. E os motociclistas que adquirirem um 

passe?

A. Um Passe anual permite duas motocicletas 

se as duas pessoas que assinaram 

o passe chegarem ao mesmo tempo, 

independentemente do número de pessoas em 

cada moto.

p. Como posso mostrar o meu pass em 

locais federais de recreação onde nao haja 

funcionários à vista?

A. O passe pode ser exibido em seu espelho 

retrovisor com uma etiqueta de pendurar, ou no 

seu painel com o lado da assinatura à vista . Se 

você possui um veículo aberto, conversível, (jipe, 

motocicleta ,etc), você pode obter um decalque 

para anexar ao seu veículo, que servirá como 

prova de pagamento em sites onde nao haja 

funcionários à vista.

p. passes perdidos ou roubados podem ser 

substituído?

r. Não. Devido à privacidade e considerações 

logísticas, os passes não pode ser substituído 

em caso de perda ou roubo, um novo Passe 

deve ser comprado.

p. se eu esquecer de trazer o meu passe e 

pagar a taxa, posso obter um reembolso?

A. Reembolsos não são emitidos. Cartas de 

confirmação de compra do Passe, recibos de 

cartão de crédito, e etiquetas sem Passes não 

são válidos para a entrada ou utilização.
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