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VIK propõe uma Experiência de Viagem de Nível
Mundial com Vik Chile e o Viñedo Viña VIK: VIK é uma
visita obrigada quando você viajar para o Chile;
uma experiência de outro mundo.
VIK é um destino maravilhoso localizado no Valle de Millahue, Chile. Vik
Chile, o fascinante retreat, e os extraordinários Viñedo VIK e Bodega são as
bases de VIK, que do momento da sua abertura não parou de captar a admiração internacional, atraindo viajantes do mundo todo para que desfrutem
dessa inovadora experiência de viagem, que não se parece com nenhuma
outra no mundo. Como em todos os Vik Retreats, a propriedade de 11.000
acres (4400 hectares) evoca uma celebração pela localização única e é
caracterizada por uma arquitetura e design sem precedentes, arte e
decoração, práticas respeitosas com o meio ambiente, serviço aconchegante
e atencioso e uma ampla variedade de atividades para os hóspedes. Com o
holismo como motor e orientação, toda a experiência VIK é focada no
conceito de que cada elemento vem a se incorporar para criar uma estadia
verdadeiramente excepcional, nova e única para os visitantes, um destino
que ninguém pode deixar passar.
Quando os visitantes chegam a VIK, recebem as boas-vindas em um espaço
natural, maravilhoso e inspirador, realçado por duas estruturas que impactam
visualmente: o retreat Vik Chile e a Bodega Vik. Com uma localização
privilegiada, assentada no topo de uma colina e no meio desse vale tão
fascinante que tem a Cordilheira dos Andes bem perto, Vik Chile se destaca
pelas vistas panorâmicas de 360º que abrangem os vinhedos e a natureza
que a cerca. Seu teto flutuante e escultural de titânio e bronze, inspirado nas
montanhas e no vento, e o trabalho de Frank Gehr y e Richard Serra,
cumprimentam os visitantes quando eles chegam. Concebido pelos inovadores
Alexander e Carrie Vik, junto ao arquiteto Marcelo Daglio, o design de Vik
Chile é incrível e inovador, ousado, desafiador e, como todos os Vik Retreats,
é completamente único e inspirador logo desde sua concepção. A essência
de VIK convida os viajantes a desfrutarem de uma verdadeira fugida, com
suas aconchegantes e artísticas acomodações, cada uma com um design e
decoração únicos, com uma oferta de vinhos de classe mundial que
contribui para mudar a paisagem dos vinhos chilenos, uma experiência
gastronômica superior marcada pelos sabores vibrantes da cozinha chilena,
entre um leque de atividades que vão das mais relaxadas até as mais vigorosas,
para todo tipo de visitantes e que, definitivamente, superam as expectativas
de cada um deles.

No ingresso ao retreat, os hóspedes recebem as boas-vindas em espaços
transparentes cheios de vida e um pátio central com um jardim Zen cercado
de flores coloridas e um ondulante cerco talhado. A sala de estar
comunitária convida os hóspedes a se reunirem e se relaxarem, cercados de
notáveis peças de arte que incluem, por exemplo, pinturas de Roberto
Matta, um dos artistas chilenos mais queridos, ou um díptico do icônico
seriado “A vida secreta das plantas”, de Anselm Kiefer. Atravessando a sala,
bem do outro lado do jardim Zen, está Milla Milla, o restaurante de autor
de VIK Chile, supervisado pelo Chef Executivo Rodrigo Acuña Bravo. O
restaurante, de paredes transparentes, tem um muro que salienta uma adega
de vinhos de construção sublime, e uma pintura, “Holismo”, conceptualizada
e pintada por Alex Vik. Munindo-se dos ingredientes mais frescos do lugar, e
implementando práticas como “do campo para a mesa” e “zero quilômetro”,
Milla Milla oferece um cardápio que muda todo dia e leva os visitantes
através de uma viagem gastronômica concebida pelo Chef Acuña Bravo,
cujas comidas são tão saborosas quanto bonitas. Os visitantes desfrutam de
pratos tais como linguado em ervas crocantes, lombo de javali, sopa de
mirtilo, zucchinis grelhados ou sorvete caseiro de morango. Tanto a sala de
jantar quanto o terraço e a deslumbrante piscina infinity, que se encontra
abaixo, estendem-se até os vales, oferecendo vistas fascinantes. Com esse
marco, entanto oportunidade ideal para um relax supremo, os visitantes
desfrutam do sol da América do Sul junto à piscina, nadando por cima do
nível do solo ou praticando yoga cercados por paisagens únicas.
Cada uma das 22 suítes do retreat é caracterizada por conceitos de design
únicos e uma ampla coleção de peças de ar te que incluem instalações
especialmente pensadas para o lugar, feitas por artistas chilenos e internacionais que oferecem a oportunidade de serem descobertos nessa singular
decoração. Os hóspedes podem desfrutar tanto de uma banheira em formato
de rede na Master Suíte VIK quanto dos mosaicos pintados à mão que ilustram
imagens panorâmicas do vinhedo da Suíte Azulejo, ou uma pintura em grande
escala de mãos segurando taças de vinho na Suíte Graffiti, entre muitas outras
peças de arte exclusivas.
Localizada no meio do vinhedo, a Bodega Vik pode ser apreciada do retreat
Vik Chile, de onde os hóspedes podem admirar o elemento arquitetônico
primário: seu teto translúcido de tecido extensível. Projetada pelo aclamado
arquiteto chileno Smijan Radic, candidato aos Pritzker Prize, em colaboração
com Alex e Carrie Vik e a equipe de VIK, a adega foi minuciosamente concebida para criar o mínimo impacto ambiental na paisagem circundante. O teto
dá a impressão de uma enorme e imaculada asa branca suspensa sobre a
estrutura subterrânea. Atravessando os vinhedos até chegar à adega, os
visitantes descobrem uma deslumbrante praça de água levemente inclinada,
com água que flui até a construção. Esse magnífico espelho de água tem uma
criativa instalação artística de pedra com esculturas que evocam um rio,
realizada por Smiljan Radic e sua esposa, a escultora Marcela Correa, que os
visitantes podem contemplar enquanto andam pelos caminhos cortados no
espaço, absorvendo o pitoresco entorno.

Ao entrar na Bodega, os visitantes mergulham na experiência VIK, guiados
pelo complexo trabalho do processo de elaboração do vinho. Ao descer ao
nível inferior do hall de fermentação, o visitante passa junto aos grandes
tanques de aço inoxidável enquanto pode observar uma longa fila de
colunas que chamam a atenção para a cave malolática e para a parede iluminada naturalmente que se encontra ao final, na sala de degustação. Ingressando
ao interior da sala de degustação, os visitantes podem apreciar extraordinárias
peças de arte e um altar de pedra maciça que celebra os vinhos VIK e capta
todos os olhares. Aqui, os especialistas da equipe apresentam numerosos
aspectos dos diferentes vinhos do vinhedo que incluem VIK, o vinho
emblemático, bem como La Piu Belle e Milla Cala. Os visitantes degustam os
varietais individualmente, percorrendo a diversidade do vinhedo através dos
sabores, enquanto conversam sobre as particularidades de cada um deles,
ao passo que têm a oportunidade de degustar as variedades de vintage. Para
os visitantes mais novos, a equipe oferece uma aula sobre vinhos orientada
à apreciação dos aromas, sem proceder a degustação; por sua vez, ela faz
degustações de iogurtes produzidos a partir dos varietais de uvas VIK,
deixando os mais novos se iniciarem na enologia e desfrutarem da experiência junto à família. Após as degustações, é servido um almoço para ele ser
desfrutado no Pavillion Milla Milla, no jardim gastronômico, de onde a
equipe de Vik cultiva aproximadamente 250 variedades de frutas, vegetais
e especiarias orgânicas durante todo o ano, ou em Milla Milla em Vik Chile.
Para os interessados em conhecer mais em detalhe os vinhos VIK e a
cozinha do Valle de Millahue, há aulas de enologia disponíveis no site, e o
Chef Acuña Bravo e seu time oferecem diversas aulas de cozinha, onde os
participantes aprendem a preparar pratos de autor e a degustar queijos e
maridagem de chocolates.
A beleza de Millahue, o “lugar do ouro”, é comemorada em todos os aspectos de VIK, particularmente no Spa de Vinho, que foi imaginado como um
verdadeiro santuário que ressalta a natureza e a diversidade presentes em
seu precioso entorno. O spa holístico convida os visitantes a desfrutarem de
uma experiência de bem-estar cuidadosamente pensada para a renovação
física e mental das energias com terapias especiais que combinam perfeitamente aromas, texturas e sons, mostrando um incrível leque de sensações
que deixam o hóspede se sentindo renovado. O fitness center, localizado a
passos do spa de vinho, adiciona uma outra face à experiência de wellness
que oferece a propriedade; este maravilhoso espaço tem um equipamento
de tecnologia de avançada e daí são apreciadas as amplas vistas panorâmicas
do terreno, atravessando a piscina infinity até a cordilheira. Quem quiser
levar sua experiência wellness ao ar livre pode explorar os diversos caminhos
para hiking, se adentrar no running percorrendo os vinhedos, cavalgar pela
vinha ou fazer mountain bike atravessando os vales do vinhedo, conhecendo
os diversos tesouros que o destino apresenta. O clima em VIK é tão agradável
durante todo o ano que as experiências ao ar livre podem ser realmente
desfrutadas. Outras atividades disponíveis incluem caça do tesouro, paintball,
encontros com artistas locais, churrascos e piqueniques no vinhedo,
observação de aves, entre inúmeras oportunidades para desfrutar deste
maravilhoso destino.

Vik Chile tem capacidade para sediar eventos de diversa natureza como
casamentos, reuniões de negócios, fugidas de team building e retreats
personalizados que qualquer tipo. Fusionando seu cenário único com uma
multiplicidade de atividades, sua decoração singular, um vinho classe mundial
e sua oferta gastronômica, é para todos um destino que propicia uma
experiência única que viajantes vão guardar para a vida toda.
Você chega a Vik Chile pelo aeroporto de Santiago, que recebe voos diários
dos aeroportos internacionais de todo o mundo e fica a duas horas da
propriedade. Reservas podem ser feitas por e-mail a reservations@vikchile.com
ou ligando para +56 9 5 668 48 53.
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