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TRILHAS PELAS VINÍCOLAS DO NORDESTE
Nova York, Nova York   2 horas e 45 minutos/254 quilômetros 
a Cape May, New Jersey 

Cape May, Nova Jersey  2 horas e 15 minutos/159 quilômetros 
a Kennett Square, Pensilvânia 

Kennett Square, Pensilvânia   1 hora e 30 minutos/104 quilômetros 
a Hershey, Pensilvânia  

Hershey, Pensilvânia  3 hours and 45 minutes/220 miles 
a Ithaca, Nova York 

Ithaca, Nova York 4 horas/358 quilômetros 
a Nova York, Nova York 

NOVA YORK

CAPE MAY

KENNETT SQUARE

HERSHEY

ITHACA



NOVA YORK, NOVA YORK
Após fazer o check-in no hotel, a City Winery de Nova York em Soho é um bom lugar para iniciar 
suas jornadas vinícolas. Além de experiências culinárias e culturais, a vinícola oferece uma mistura 
de música ao vivo, comida e vinho e traz a região do vinho bem para o meio da cidade de Nova 
York. Na adega da City Winery, 11 fileiras de torneiras resfriam automaticamente o vinho fornecido 
por 300 barris de carvalho francês, deixando sua temperatura ideal. Os barris são ecologicamente 
corretos, pois eliminam a necessidade de engarrafar o vinho antes de servi-lo. As excursões 
começam às 16h; reserve a sua ou visite o Barrel Room, um restaurante íntimo com 40 lugares 
e sala de degustação, onde são servidos vinhos direto do barril e um menu de pratos completo. 

Dia 1

Hospedagem: Nova York, Nova York

Cape May, Nova Jersey

NOVA YORK, NOVA YORK  
ATÉ CAPE MAY, NOVA JERSEY

Hospedagem: Cape May, Nova Jersey

Saia bem cedinho da cidade de Nova York e siga pelo sul até a região vinícola de Nova Jersey. 
Ao longo do trajeto, não deixe de visitar Princeton, Nova Jersey, lar da prestigiada Universidade 
de Princeton desde 1756. Dê uma paradinha no centro de Princeton para saborear um café da 
manhã quase almoço. O menu nunca é o mesmo e apresenta sempre uma variedade de produtos 
frescos das fazendas locais, embalados em crêpe. Se você é amante das artes, tome o seu café 
e siga sem demora para o Museu de Arte da Universidade de Princeton, que abriga mais de 
72.000 obras em seu acervo. Ainda pelo sul, a primeira parada do dia será a Amalthea Cellars 
Farm Winery, onde você simplesmente voltará no tempo até um sofisticado chateau do sul da 
França, enquanto prossegue em sua excursão, que inclui uma centenária carruagem puxada por 
cavalos e uma degustação na adega iluminada por velas. Bem perto da Amalthea Cellars, fica 
a White Horse Winery, inaugurada em 2016 e uma das mais novas vinícolas de Nova Jersey. 
Experimente vinhos na sala de degustação e almoce em uma das mesas de alimentos artesanais. 
No caminho até a próxima vinícola, você se verá diante de Lucy the Elephant, uma construção de 
seis andares em formato de elefante situada na praia do Josephine Harron Park em Margate, Nova 
Jersey, simplesmente imperdível. Suba as escadarias na parte interna da Lucy e desfrute de vistas 
em 360 graus neste espaço listado no Registro de Marcos Históricos de Parques Nacionais. 
A última vinícola do dia é a Hawk Haven Vineyard and Winery, fora de Cape May e situada 
entre a Delaware Bay e o Oceano Atlântico. A vinha é um porto seguro natural de serenidade e 
abundância, um repouso para as incontáveis aves de rapina migratórias. É o local perfeito para 
encerrar suas degustações antes de prosseguir em seu rápido trajeto até Cape May. Situada na 
península de Cape May, sul de Nova Jersey, Cape May é famosa por suas residências em estilo 
grand vitoriano e pelo Farol de Cape May, de onde o visitante terá vistas de toda a baía e do 
oceano. À noite, explore essa joia litorânea. A cidade toda é um Distrito Histórico Nacional, com 
cerca de 600 construções vitorianas muito bem preservadas. Aprecie um delicioso jantar no The 
Lobster House em Fisherman’s Wharf, com vistas para o Porto de Cape May. 

Dia 2
2 horas e 45 minutos/254 quilômetros



CAPE MAY, NOVA JERSEY  
ATÉ KENNETT SQUARE, PENSILVÂNIA

Partindo de Cape May, siga para Delaware pela Cape May-Lewes Ferry. 
Pegue a balsa das 7 da manhã e saboreie seu café matinal em um dos 
restaurantes na orla da belíssima Rehoboth Beach, Delaware; uma das 
opções mais procuradas é o The Royal Treat. Bem perto da Rehoboth 
Beach em Lewes, fica a Nassau Valley Vineyards, a primeira vinícola do 
estado, criada em 1993. Aproveite e faça uma excursão autoguiada antes 
de experimentar amostras da premiada seleção de vinhos. Depois, siga de 
carro até a Harvest Ridge Winery in Marydel no lado rural de Delaware. 
A vinícola se estende pela fronteira de dois estados, Delaware e Maryland, 
na histórica Mason-Dixon Line. Aqui, uma das atrações mais singulares 
é o marcador original No. 47, uma pedra com a coroa de Mason-Dixon 
que assinala os limites da propriedade. Não perca esta oportunidade de 

experimentar a seleção de vinhos tintos da Harvest Ridge, em especial o 
Malbec. As águas da região de Chesapeake proporcionam uma temporada 
de cultivo de uvas mais longa e quente, o que é ideal para os tintos. Siga 
pela Chesapeake Bay através de inúmeras enseadas até a Pensilvânia; 
ali, você terá muito tempo para descobrir a histórica cidade de Kennett 
Square, conhecida como o a “Capital Mundial do Cogumelo”. Explore as 
lojas incríveis da State Street, como a The Mushroom Cap, que oferece 
presentes e artigos de culinária com temática “cogumelística”, antes de 
saborear seu jantar no Portobello’s.

Hospedagem: Kennett Square, Pensilvânia

Rehoboth Beach, Delaware

Dia 3
2 horas e 15 minutos/159 quilômetros



Winery em Chadds Ford, Pensilvânia. As degustações acontecem na 
sala própria e no pátio externo com vistas para o Vale de Brandywine. 
O vinhedo apresenta também eventos de fim de semana, como música 
ao vivo e harmonizações de vinho e bebida. Em Avondale, a sofisticada 
Va La Vineyards oferece sua deliciosa degustação de vinhos do campo 
em um celeiro do século XIX. Os vinhos são criados para realçar o 
sabor da comida, e as degustações incluem queijos locais que deixam 
a experiência ainda mais rica. À noite, pegue o carro e visite a West 
Chester, Pensilvânia, bem próxima de Kennett Square, para explorar 
as butiques da Market Street, com seus produtos e artes locais. 
Encerre a noite saboreando um fabuloso filé no Pietro’s Prime. 

Hospedagem: Kennett Square, Pensilvânia

VALE BRANDYWINE, PENSILVÂNIA
Dia 4

Saindo do seu local de hospedagem em Kennett Square, explore os 
inúmeros vinhedos e vinícolas do belíssimo Vale de Brandywine. 
Nenhuma visita a esta região seria completa sem uma parada nos 
1.100 acres dos Longwood Gardens em Kennett Square. Conheça 
11.000 variedades de plantas e árvores nos jardins, prados e estufas. 
A apenas cinco minutos dos Longwood Gardens fica a Galer Estate 
Vineyards and Winery. Admire o vitral da vinícola, o celeiro de 
madeira remodelado e o balcão de mármore retirado dos degraus do 
Independence Hall. No verão, as degustações acontecem na parte 
interna ou na plataforma externa principal com vistas para a Red Lion 
Chardonnay Vineyard, que oferece música em certas noites. Nos 
meses de inverno, os eventos se deslocam para a aconchegante sala 
de degustação da Red Lion. A próxima parada do dia é a Penns Woods 

Va La Vineyards, Pensilvânia



KENNETT SQUARE, PENSILVÂNIA 
ATÉ HERSHEY, PENSILVÂNIA

No trajeto de 45 minutos de Kennett Square a Lancaster, Pensilvânia, faça 
uma parada antes da chegada em Strasburg para comer algo no Java 
Junction Coffee Bar. O cardápio inclui roscas, sanduíches e criações 
muito bem boladas, como o Hangover Helper, com ovos, molho de 
linguiça, batatas, cebola, pimenta e queijo, servido com uma dose de 
suco de picles. Amish, o mais antigo povoado dos EUA, está localizado 
em Lancaster, mas a cidade diversificada oferece mais de 90 espaços 
artísticos, uma arquitetura histórica e excelentes atrações culturais e 
de entretenimento no coração da região conhecida como Pensilvânia 
Holandesa. Seguindo pelo norte de Lancaster, você chegará rapidamente 

à Waltz Vineyards Estate em Manheim, Pensilvânia. Com inspiração 
europeia, a sala de degustação complementa as uvas cultivadas na 
propriedade e serve também queijos e chocolates artesanais. Sua viagem 
segue pela região rural da Pensilvânia até Hershey, a parada final do 
dia. Ao chegar lá, visite a Cullari Vineyards and Winery, uma operação 
sofisticada e especializada em tradicionais vinhos rosé, brancos e tintos 
doces e secos. A sala principal de degustação fica bem no centro de 
Hershey, na Chocolate Avenue.  

Hospedagem: Hershey, Pensilvânia

Cassel Vineyards, Pensilvânia

Dia 5
1 hora e 30 minutos/104 quilômetros



Armstrong Valley Vineyard & Winery, Pensilvânia

Pensilvânia, mais precisamente na J & P Winery, onde você poderá se 
acomodar em uma cadeira de pedra no pátio e apreciar uma degustação 
ante vistas espetaculares das montanhas. A última vinícola do dia é a 
Cassel Vineyards em Hershey. Saboreie vinhos no balcão grande da sala 
de degustação ou no pátio que se estende até o gramado e as vinhas 
próximas. E quem fizer sua visita no verão também curtirá música ao 
vivo nos fins de semana. Quer aproveitar a noite em grande estilo com 
uma experiência gastronômica requintada? Faça o rápido trajeto até 
Harrisburg, Pensilvânia, para comer no Char’s Tracy Mansion, construído 
em 1913. Aprecie as magníficas vistas do Rio Susquehanna. 

Hospedagem: Hershey, Pensilvânia

HERSHEY E HARRISBURG,  
REGIÃO VINÍCOLA DA PENSILVÂNIA
Dia 6

Ao fim do dia, explore as regiões vinícolas de Hershey e Harrisburg e 
faça uma visita imperdível ao museu The Hershey Story na Chocolate 
Avenue para conhecer a vida de Milton S. Hershey, suas “Magníficas 
Barras de Chocolate Americano” e a cidade que leva seu nome. De lá, 
siga rumo norte pelo Rio Susquehanna até Halifax, Pensilvânia, lar da 
Armstrong Valley Vineyard & Winery. Uma cachoeira faz o papel de 
anfitriã para os convidados que entram na sala de degustação, montada 
em um celeiro de 200 anos com vigas rústicas. Beba um vinho no pátio 
coberto, aquecido pela lareira de pedra, e deixe-se envolver com o 
belíssimo cenário. Dê um passeio pelos estábulos, atravessando os 
jardins até o depósito onde o gelo é armazenado para uso nas épocas de 
clima mais quente. Retorne a Hershey e faça uma parada em Grantville, 



HERSHEY, PENSILVÂNIA 
ATÉ ITHACA, NOVA YORK
Dia 7

Saindo de Hershey, siga rumo nordeste até a região dos 
Lagos Finger no estado de Nova York. Pare em Corning 
para conhecer o famoso Museu do Vidro da cidade. 
Explore 3.500 anos da história do vidro e veja 50.000 
objetos em um prédio projetado para simular o fluxo 
de vidro; assista também a demonstrações ao vivo de 
moldagem de vidro a quente. Você nunca mais olhará 
para um vidro do mesmo jeito. Prossiga até o coração da 
região vinícola dos Lagos Finger em Ithaca, Nova York, 
no Lago Cayuga, terra da Universidade de Cornell e 
de seu Museu de Arte Herbert F. Johnson, projetado 
por I. M. Pei.

Hospedagem: Ithaca, Nova York

3 horas e 45 minutos/354 quilômetro

Corning Museum of Glass, Nova York



Hermann J. Weimer Vineyard, Nova York

LAGOS FINGER, REGIÃO VINÍCOLA, NOVA YORK
Aproveite a manhã para explorar as Cachoeiras de Ithaca, bem perto do 
centro da cidade, e siga até a Seneca Lake Wine Trail. O Lago Seneca, 
o maior e mais profundo dos Lagos Finger, oferece um belíssimo pano de 
fundo para sua experiência de degustação de vinho. A primeira parada será 
a Lamoreaux Landing Wine Cellars em Lodi, Nova York. A degustação 
de vinho acontece em uma arrojada construção do renascimento grego, 
projetada por Bruce Corson, um nativo de Ithaca. Aprecie as vistas do 
lago através das janelas que vão do chão ao teto ou na parte externa, na 
plataforma da vinícola. Depois, vá para a Dr. Konstantin Frank Winery, 
uma das vinícolas mas prestigiadas dos Lagos Finger. Frank, fundador da 
vinícola, promoveu o renascimento da produção de vinho na região em 
1962; é unânime o reconhecimento de que, sem suas contribuições, a 
região vinícola dos Lagos Finger não teriam o respeito de que desfrutam 
hoje. Situada nas colinas sudoeste do Lago Keuka, a vinícola ostenta uma 
história de quatro gerações. Aqui, são oferecidas diversas degustações, 
mas prefira ter uma experiência personalizada na Reserve Tasting Room, 
uma sala de degustações construída em 1962 no interior da casa original 

de Frank. Os convidados poderão fazer suas seleções na lista completa de 
vinhos, mas o Riesling e o Pinot Noir não podem ficar de fora. Aproveite o 
passeio pela região para fazer uma parada no Belhurst Castle, um castelo 
do século XIX com vistas para o Lago Seneca. O castelo de pedra serviu 
como speakeasy (lugar onde se vendiam bebidas ilegalmente) durante a 
Proibição, cassino e café concerto; hoje, é a parada perfeita para se almoçar 
em um dos dois restaurantes. Escolha entre o Stonecutter’s, com seu 
eclético menu de bebidas e uma relaxante atmosfera ante as vistas do Lago 
Seneca, ou o Edgar’s Steakhouse, uma experiência gastronômica mais 
formal com vistas para o lago. De volta a Ithaca, a última vinícola do dia 
será a Hermann J. Wiemer Vineyard, situada na concha de um celeiro de 
90 anos às margens oeste do Lado Seneca. A estrutura acomoda a área 
de produção dos vinhos artesanais da propriedade, incluindo o exclusivo 
Rieslings. Regresse a Ithaca e curta a noite explorando o The Commons, um 
shopping e área de restaurantes no centro da cidade. 

Hospedagem: Ithaca, Nova York

Dia 8



Região vinícola Finger Lakes, Nova York

Winery. Abrigado algumas das maiores e mais antigas vinhas do Lago 
Cayuga, Hosmer é líder na produção de vinhos ecologicamente corretos, 
com foco na preservação e na sustentabilidade. O teto da catedral e a luz 
natural das três salas de degustação contribuem para criar uma atmosfera 
relaxante, totalmente propícia à degustação da coleção de vinhos. Seus 
vinhos Cabernet Franc, Riesling, Gruner Veltliner e Sauvignon Blanc são 
simplesmente imperdíveis. A parada final do dia é a Buttonwood Grove 
Winery, uma das vinícolas mais cênicas do Lago Cayuga. Construída por 
sobre a estrada, a plataforma recôncava proporciona vistas dos vinhedos, 
da belíssima região e do Lago Cayuga. Aprecie uma degustação dos 
premiados vinhos, dentre eles o Frances Amelia Riesling e os Cabernet 
Sauvignon. Aos fins de semana dos meses de verão, divirta-se com as festas 
na plataforma, regadas a música ao vivo e churrasco. À noite, saboreie 
pratos italianos no Mercato Bar & Kitchen da Restaurant Row, centro de 
Ithaca, um restaurante de propriedade de um chef local. 

Hospedagem: Ithaca, Nova York

LAGOS FINGER, REGIÃO VINÍCOLA, NOVA YORK
Dia 9

O rápido trajeto pelo Lago Cayuga o levará às espetaculares Cachoeiras 
de Taughannock, que desabam suas águas 65 metros penhasco abaixo; 
essas formações rochosas se estendem por cerca de 121 metros acima 
do desfiladeiro. Percorra a trilha do desfiladeiro para contemplar vistas 
de debaixo da cachoeira ou siga de carro até o ponto de observação e 
contemple vistas simplesmente incríveis do alto do mirante. O curto trajeto 
pelo Lago Cayuga o levará à sua primeira parada do dia, a Sheldrake Point 
Winery, com suas magníficas vistas de dentro das salas de degustação. Os 
menus variados incluem vinhos campões de venda, vinhos reserva, vinhos 
sobremesa e os chamados ice wines (vinhos de gelo), com assinatura da 
propriedade. Seguindo mais diante pela orla do lago, você chegará à Thirsty 
Owl Wine Company, que ocupa mais de 609 metros da parte frontal do 
lago e se estende por 150 acres de vinhedos. Este é o lugar perfeito para 
curtir uma experiência de degustação com vistas do lago e um almoço no 
Thirsty Owl Bistro, especializado em incorporar ingredientes locais frescos 
em seus deliciosos pratos e sabores de uma cozinha totalmente adaptada à 
cultura do vinho. Após o almoço, atravesse a rodovia até a Hosmer Estate 



Para buscar mais inspiração e ideias para viagens pelos EUA, acesse: VisiteOsUSA.com.br

Partindo dos Lagos Finger e seguindo pelo norte do estado de Nova York, faça 
uma parada para o almoço nas belíssimas Pocono Mountains na Pensilvânia 
antes de cruzar a Delaware Water Gap e regressar à cidade de Nova York.

Dia 10
4 horas/358 quilômetros

ITHACA, NOVA YORK  
TO NOVA YORK, NOVA YORK

Brotherhood Winery, Nova York


