Faça uma visita guiada pela
nossa inovadora adega arquitetônica

Inspirado pelo "Huasos" técnicas
culinárias locais, experimente
um churrasco tradicional chileno
uma das mais belas paisagens da
nossa vinha

Degustação de vinhos com
um profissional na sala de degustação
de VIK
Explore

Yoga

a região Vik!

Ovos frescos agrícolas para o café
da manhã, simplesmente divino

Saiba mais sobre o conceito VIK
viti-vinicultural de nossos profissionais

Saboreie

um dos deliciosos
almoços do Chef Rodrigo no Milla
Milla Pavilion

Comprar, relaxar
Milla Milla Pavilion

e desfrutar

Tomar sol, ler ou apenas tirar um

cochilo ao lado da piscina infinity de
pedra

Passeie pelo Vale do Colchagua e
mais vinícolas com um guia privado

Saiba mais sobre o campo de enologia

“A Ciência do Vinho”

Tour VIK nos 450 hectares de vinha

de caminhão, a cavalo ou mountain bike

Faça uma excursão pela manhã para
surfar nas ondas de Pichilemu
Aulas de experiência culinária que
começam na nossa "Huerta" ou horta,
onde o chef irá explicar porque esta
terra é única em seus sabores e
convidá-lo a colher os ingredientes
para usar na cozinhar para seu jantar
especial com os profissionais

Mantenha-se saudável com as sessões
com personal training

Nadar na piscina infinity de pedra
ou apenas aproveitar longe do stress
Sinta o aroma e não o sabor (Vinho
Junior-não degustação) Aula!

Sauna

Participe de uma experiência
Colchagua e Cachapoal
onde o nosso Chef convida-lo para
acompanhá-lo em uma viagem de
mercado em busca dos melhores
ingredientes locais frescos; Retornar
à Vik Chile para cozinhar esses tesouros
culinários usando as técnicas
internacionais de vanguarda

culinária

Desfrute de vinho VIK com queijos
franceses e chilenos

Café da manhã no Vik Chile, de dia um
rápido passeio de helicóptero
com alguns dos melhores heli-esqui que
você jamais imaginou e retorno a
tempo para um jantar gourmet em Vik
Chile, contando as aventuras do seu dia!

Jogar bilhar com a Cordilheira dos
Andes ao fundo, as montanhas mais longa
do mundo, com mais de 6000 picos
degustação de
vinhos privada conduzida por um
Organize uma

especialista que irá discutir com você o
segredo de VIK enquanto aprecia vinho
VIK acompanhado de chocolate

Dê uma corrida em uma das
muitas trilhas de vinha
Experimente um tratamento de spa
Caudalie, iniciado na Vinothérapie

Passeio a cavalo pelos campos
e vinhas

Paintball em 5.000 hectares de

natureza selvagem e videiras para os
jovens e não tão jovens!

“Cozinhe com a Geórgia"
classe para as crianças

Imagine jogar Capture a bandeira
em 5.000 hectares!
Faça uma caminhada pela
natureza com especialistas na cultura
nativa e flora / fauna
Experimente um dos nossos

Pisco Sour!

Exercício no nosso fitness center
em equipamentos de última geração
Kinesis & Techno-Gym
Na parte do dia desça para sala de
relaxamento do spa do vinho

Aventura-se com uma viagem

Mountain bike

Desfrute de uma limonada fresca no
calor do dia

Participar na época da

cavalo pelas vinhas vizinhas

Caminhadas,

trekking e aventuras

Aprecie o clima do Chile; dias quentes
e ensolarados, noites frias de setembro
-maio!

estradas vinha

em 100 km de

colheita no VIK

Saboreie a comida e bebida do nosso
menu Detox, preparados a partir
de ingredientes locais 100% orgânicos

Relaxe no nosso spa Vinho holístico
e desfrute no Spa do Vinho de um
tratamento com uvas VIK e produtos de
vinho de VIK
Piquenique nas vinhas ou colinas
circundantes de VIK com deliciosos
pratos do Chef Rodrigo!

Visite a cidade de adobe Zuñiga
e no seu caminho pare na fazenda
Alpaca

Observe as estrelas e aprender sobre
a astronomia do Hemisfério Sul
Beba o Christiania Caipiroska no
terraço da galeria antes do jantar

Almoce ou jante com um dos

nossos enólogos

Experimente nossa excursão de
uma hora ou meio dia e logo
piquenique

Para reservas e informes,
contate-nos a
reservations@vikchile.com
ou ao
+56 9 5668 4853
w w w. v i k c h i l e . c o m

Observação de pássaros
Pare em San Vicente para visitar
o sítio arqueológico, pouco antes da
cidade de Idahu
Sinta uma experiência local,
visitando uma exposição, rodeo
chileno!

