
A apenas 40 quilômetros 
da capital dos Estados 
Unidos, Washington, 
D.C., encontre um destino 
gastronômico bem 
atraente. Loudoun tem 
vinícolas, cervejarias, 
destilarias, restaurantes 
de fazenda, pousadas e 
hotéis renomados, além 
do único resort quatro 
diamantes pela AAA, 
entre outras atrações. 
No caminho, aprecie 
vistas belíssimas, a rica 
cultura Americana e as 
charmosas cidadezinhas. 
Para ajudar a planejar sua 
visita, Loudoun oferece 
muitos itinerários que 
promovem experiências 
únicas, tanto para grupos 
quanto para indivíduos.

LoCo Ale Trail e Mais
O cenário da cerveja artesanal 
está com tudo em Loudoun, 
com mais de dez cervejarias 
que oferecem desde cervejas 
clássicas artesanais até 
pequenas doses experimentais. 
Vá de bicicleta até as cervejarias, 
ao longo da trilha W&OD, 
veja as plantações de lúpulo 
ou compare as amostras 
cuidadosamente selecionadas 
em um de nossos espaços de 
degustação.

Antiquesto e grifes- Lojas de Loudoun 
oferecem itens para todos os gostos
Encontre presentes diferenciados em boutiques locais das 
cidades e vilas históricas. Garanta um souvenir especial 
em uma loja de presentes que fica em uma carruagem 
restaurada, e encontre tesouros perdidos nos empórios de 
antiguidade. Você também pode procurar marcas famosas no 
Leesburg Corner Premium Outlets & Dulles Town Center 
e levar para casa as marcas americanas que você conhece e 
adora.
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Loudoun é a capital do vinho de D.C.
Nomeada pela Bloomberg Business em 2015 como uma 
das “Próximas Grandes Regiões de Vinícola do Mundo”, e 
pela MSN Travel como uma das “7 Under the Radar Wine 
Regions That Deserves a Toast”, a Virginia tornou-se um 
destino imperdível para turistas, e Loudoun está saindo na 
frente. Conhecida como a Capital do Vinho de DC®, Loudon 
possui mais de 40 vinícolas e locais para degustação. 
Intimistas e charmosas, nossas vinícolas promovem 
degustações e passeios. Converse com os produtores 
que fazem nossos deliciosos vinhos enquanto admira as 
enormes fileiras de vinhas nas tranquilas Blue Ridge 
Mountains. 



112-G South Street, SE
Leesburg, Virginia 20175 USA 

VISITLOUDOUN.ORG

Aprecie nossa cozinha local
Aqueça seus sensos culinários em Loudoun, que se orgulha 
da sua cozinha de fazenda e das experiências gastronômicas 
únicas. Para ter uma vivência tipicamente local, experimente 
um de nossos Restaurantes do Destino, selecionados pela 
qualidade, personalidade, uso de produtos locais e vinhos de 
Loudoun. Descubra estabelecimentos construídos em estruturas 
que refletem nosso passado rural, incluindo moinhos e fazendas, 
tabernas históricas e até um conservatório com vistas do pôr-do-
sol incríveis no Rio Potomac. 

História por todos os lados
Venha para Loudoun e aprecie as mesmas vistas históricas 
observadas pelo presidente John F. Kennedy, a primeira-dama 
Jackie Kennedy e George C. Marshall, que criou o Plano 
Marshall. Explore os campos de batalha da Guerra Civil, que 
também é a terra dos campeões do Kentucky Derby e das lojas 

antigas. Descubra cidades charmosas e centenárias, como a 
Leesburg e Middleburg, datadas de 1758, a capital do hipismo 
da Virginia. Visite a nave espacial Discovery, no Museu do Ar 
e do Espaço do Instituto Smithsonian, próximo ao Aeroporto 
Internacional Dulles. Loudoun também fica no coração do 
Patrimônio da Humanidade Nacional Journey Through 
Hallowed Ground.

Vivencie as emoções e a beleza cênica da 
região de Piedmont
Com quase 1.400 quilômetros quadrados de montanhas, 
acesso a rios, campos de golfe e parques públicos, atividades 
de aventura ao ar livre são frequentes em Loudoun. As mais 
comuns são rafting, tirolesa, passeios off-road e caiaque. Para 
quem gosta de trilhas, a dica é se aventurar na Appalachian Trail. 
Além disso, pistas especiais e trilhas também podem ser usadas 
pelos ciclistas.

Assista os vídeos sobre 
Loudoun em várias línguas: 
YouTube.com/VisitLoudounHD

• Assistência Hoteleira
• Visita aos pontos turísticos
• Itinerários personalizados
• Referências para guias turísticos e

serviços de receptivo

Se quiser agendar uma visita, entre 
em contato com:

Hannah Oliver
Gerente de Marketing de Turismo 
Oliver@VisitLoudoun.org 
703.669.4434

Serviços para grupos

Verão/Primavera
Leesburg Flower & Garden 
Festival – Abril

Western Loudoun Artist 
Studio Tour – Junho

Purcellville Wine and Food 
Festival – Julho

Luckett’s Fair – Agosto

Outono/Inverno
Epicurience Virginia –  
Outubro
Waterford Fair – Outubro

Middleburg Film Festival –  
Outubro

Christmas in Middleburg –  
Dezembro

Eventos anuais & sazonais

Miami

New York
Philadelphia

Virginia
Beach

Washington DCLoudoun
Virginia
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