Conheça Loudoun, Virgínia
O condado de Loudoun, na Virgínia, EUA, é um destino culinário e patrimonial localizado a
apenas 40 km (25 milhas) da capital dos EUA, Washington, D.C. Loudoun conta com vinícolas,
cervejarias e destilarias premiadas, restaurantes com ingredientes locais frescos, pousadas,
fazendas, o único resort quatro diamantes da AAA do Norte da Virgínia e muito mais. Pelo
caminho, desfrute de vistas panorâmicas, rica herança norte-americana e pequenas
cidades encantadoras. Para ajudá-lo a planejar sua visita, Loudoun oferece uma variedade
de itinerários que apresentam experiências únicas para grupos e indivíduos.

Wine Country
de DC
Nomeada em 2015 pela
Bloomberg Business como uma das
“Próximas grandes regiões vinícolas
do mundo” e pelo MSN Travel
como uma das “7 regiões vinícolas
pouco conhecidas que merecem
um brinde”, Virgínia surgiu como um
local privilegiado para os viajantes
apreciadores de vinho, e Loudoun
lidera o caminho.

Virgínia surgiu como um
local privilegiado para os
viajantes apreciadores de
vinho, e Loudoun lidera o
caminho
Conhecida como Wine Country®
de DC, Loudoun abriga mais de 40
vinícolas e salas de degustação.
Com estilo boutique intimista, nossas
vinícolas oferecem degustações
e passeios. Converse com os
produtores responsáveis por nossos
vinhos premiados, enquanto admira o
cenário de tirar o fôlego dos vinhedos
localizados nas tranquilas montanhas
Blue Ridge.

Percurso da
cerveja LoCo
A cena das cervejas artesanais está
explodindo em Loudoun, com mais de
20 cervejarias oferecendo de tudo,
de cervejas artesanais clássicas a
pequenos lotes experimentais.

Mais de 20 cervejarias
oferecem de tudo, de cervejas
artesanais clássicas a
pequenos lotes experimentais
Faça um passeio de bicicleta até
as cervejarias ao longo da W&OD,
veja o lúpulo crescer no local
em uma cervejaria no campo ou
compare amostras cuidadosamente
selecionadas em um passeio por uma
das salas de degustação.

História em
cada esquina
Venha para Loudoun e veja as mesmas
paisagens históricas apreciadas pelo
presidente John F. Kennedy, pela
primeira-dama Jackie Kennedy e
por George C. Marshall, criador do
Plano Marshall. Explore os campos
de batalha da Guerra Civil, os celeiros
dos vencedores do Kentucky Derby
e armazéns à moda antiga. Descubra
cidades centenárias encantadoras,
incluindo Leesburg, de 1758, e
Middleburg, a capital dos cavalos
da Virgínia.

Descubra cidades
centenárias encantadoras
Visite o ônibus espacial Discovery no
Museu Aeroespacial Smithsonian,
perto do Aeroporto Internacional
de Dulles. Loudoun também fica
no coração do patrimônio nacional
conhecido como Journey Through
Hallowed Ground – uma jornada por
solo sagrado.

De boutiques
a marcas
reconhecidas
As oportunidades de compras em
Loudoun oferecem algo para todos
os gostos
Descubra presentes únicos em
pequenas boutiques locais nas
cidades e vilarejos históricos.

Descubra presentes únicos
em pequenas boutiques
locais nas cidades e
vilarejos históricos
Garanta uma lembrança especial em
uma loja de presentes localizada em
uma posta restaurada e encontre
tesouros esquecidos escondidos em
empórios antigos. Procure marcas
mundialmente famosas no Leesburg
Corner Premium Outlets e no Dulles
Town Center e leve para casa as
marcas norte-americanas que você
conhece e adora.

Saboreie a nossa
cozinha local
Apure seus sentidos culinários em
Loudoun, que se orgulha da culinária
com ingredientes locais frescos
e experiências gastronômicas
exclusivas. Para uma experiência
notável em Loudoun, visite um dos
muitos restaurantes que fazem
uso de ingredientes cultivados
localmente e oferecem bebidas
artesanais de Loudoun.

Visite um dos muitos
restaurantes que fazem
uso de ingredientes
cultivados localmente e
oferecem bebidas artesanais
de Loudoun
Descubra estabelecimentos
localizados em construções que
refletem nosso passado agrícola,
incluindo usinas e casas de fazenda,
tabernas históricas e até mesmo uma
estufa com vistas deslumbrantes do
pôr do sol ao longo do rio Potomac.

Aventura no
Piemonte da
Virgínia
Com 1.339 km² (517 milhas quadradas)
de colinas panorâmicas, acesso à
beira-rio, campos de golfe oficiais
e parques públicos pitorescos,
não faltam atividades ao ar livre
emocionantes em Loudoun.

Não faltam atividades ao
ar livre emocionantes em
Loudoun
As atividades favoritas incluem rafting,
tirolesa, passeios off-road de Segway
e caiaque. Entusiastas de caminhadas
podem encarar um percurso ao longo
da Trilha dos Apalaches, e há muitos
caminhos e percursos panorâmicos
para os ciclistas.

Para obter ajuda com o planejamento de sua
visita, entre em contato com:

Hannah Oliver

Gerente de vendas de turismo
e viagens
Oliver@VisitLoudoun.org
+1 (703) 669-4434
Ajuda com o planejamento
• Assistência com acomodações
• Visitas a locais
• Itinerários personalizados
• Indicações de guias de turismo e receptivos

Loudoun Visitors Center

112-G South Street, SE, Leesburg, VA 20175 EUA
VisitLoudoun.org
Assista aos vídeos multilíngues de Loudoun
YouTube.com/VisitLoudounHD

