
ROTEIRO DE COMPRAS EM TAMPA + PRAIA EM 
CLEARWATER

 

Que tal conhecer umas das praias mais bonitas dos Estados Unidos e ainda 
aproveitar a viagem e garantir boas compras?  Nesse roteiro separamos um dia de 
compras em Clearwater e vários excelentes lugares para você fazer compras!
Você pode utilizar esse roteiro apenas se quiser ir para a praia ou também se quiser 

fazer compras.
Lembrando que recomendamos esse roteiro apenas para quem quer aproveitar e conhecer a praia, as vezes 
não vale a pena sair de Orlando somente para fazer compras, principalmente se a quantidade de dias que 
você for ficar na cidade for pouco.

↪1ª Parada
Ross, Burlington e Target
📍 ENDEREÇO: 2733 Gulf to Bay Blvd, Clearwater, FL 33759

Esse é um pequeno centro de compras que você irá encontrar algumas lojas que valem muito a pena, e que 
costumam ser mais tranquilas que as de Orlando. Além da Ross e Target também tem as seguintes lojas:

✖ Ross Dress for Less
✖Burlington
✖ Target - Supermercado
✖GameStop
✖Skechers
✖Ulta Beauty
✖Dollar Tree
✖Michaels
✖Pet Smart

↪2ª Parada
Marshalls/ Best Buy
📍 ENDEREÇO: 21323 US Hwy 19 N, Clearwater, FL 33765

↪3ª Parada
Praia: Clearwater Beach
📍 ENDEREÇO ESTACIONAMENTO: 490 Poinsettia Ave, Clearwater, FL 33767.

Dependendo da hora que você sair da praia, e quiser aproveitar para passar em algumas lojas, segue algumas 
opções logo abaixo:



↪4ª Parada
Ross / TJ Maxx
📍 ENDEREÇO: Â 1401 Missouri Ave N, Largo, FL 33770

↪5ª Parada
Walmart
📍 ENDEREÇO: 990 Missouri Ave N, Largo, FL 33770

Caso você precise comprar algo no Walmart ou não tenha encontrado o que esta procurando nos Walmart de 
Orlando, tem essa opção que estará no seu trajeto de volta para Orlando.

↪7ª Parada
Centro de Lojas
📍 ENDEREÇO: 10500 Ulmerton Rd, Largo, FL 33770

Nesse próximo lugar, você irá encontrar as seguintes lojas:

✖Marshalls
✖Rue 21
✖Famous Footwear
✖Rack Room Shoes
✖Target
✖Five Below
✖Once upon a Child
✖Bed Bath & Beyond
✖Staples
✖Michaels
✖Game Stop
✖Red Lobster
✖Olive Garden

Agora, vamos deixar duas opções para você escolher, veja qual será mais o seu perfil:

↪1ª Opção:
Nordstrom Rack: 
A Nordstrom Rack de Tampa costuma ser bem melhor que as de Orlando, por isso, por estar no 
caminho, vale a pena conferir!

📍 ENDEREÇO:  1702 N Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33607



Outlet de Tampa
Geralmente outelets de Orlando costumam ser melhores que os de Tampa, principalmente por ter lojas 
Clearance em Orlando, mas as vezes, você poderá encontrar uma variedade maior que em Orlando.

📍 ENDEREÇO:  2300 Grand Cypress Dr, Lutz, FL 33559

↪2ª Opção:
Lojas de Departamento

 -> Nordstrom Rack: 
📍 ENDEREÇO: 11201 Causeway Blvd, Brandon, FL 33511

-> Centro de Lojas:

✖Olive Garden
✖Red Lobster
✖Tj Maxx
✖Marshalls
✖Dollar Tree
✖Michaels 
✖Ulta
✖Staples
✖Petco

📍 ENDEREÇO: 11201 Causeway Blvd, Brandon, FL 33511

-> Ross

📍 ENDEREÇO: 135 Brandon Town Center Dr, Brandon, FL 33511

Instagram: @viajandobaratoparaorlando
Site: www.viajandobaratoparaorlando.com.br
Facebook: Viajando Barato Para Orlando


