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Vik Chile é um destino ideal para conjuntos de
famílias ou multigeracionais. Apenas a duas
horas de Santiago, fica em uma reserva natural
de quase 5000 hectares e combina um incrível
design com uma localização incomparável.
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#vikvibe | vikchile.com

SUA ESTADIA EM VIK
CHILE INCLUI:
Café da manhã buffet
Almoço com bebidas sem
álcool, mais uma taça de
vinho La Piú Belle por pessoa
(vinho apenas para adultos)

Milla Milla, o restaurante de Vik Chile, salienta o
terroir chileno mediante o aproveitamento de ingredientes produzidos na região e uma contínua
ênfase na autêntica cozinha sul-americana. As
comidas são preparadas com os maravilhosos
vinhos de etiqueta VIK, que são produzidos e
engarrafados na propriedade.

Serviço de chá pela tarde.
Jantar com bebidas sem
álcool mais uma taça de vinho
Milla Cala e duas taças
de vinho VIK por pessoa
(vinho para adultos apenas)

Bebidas sem álcool
durante a estadia.
Além do mais, Vik Chile conta com o excelente
programa Experience Concierge para todos os
hóspedes desfrutarem. Os Experience Concierge
oferecem aos hóspedes a oportunidade de ver o
lugar direto dos seus olhos através das atividades a
seguir (sem custo extra):

- Piscina
- Sala de jogos
- Degustações
individuais de
vinho orientadas
por especialistas
internacionais para
adultos e crianças
- Passeios pelas
instalações da
Bodega Vik
- Paintball

- Passeios a cavalo
pelas trilhas nas
montanhas
- Tours de mountain
bike
- Observação de aves
e de estrelas
- Piqueniques no
meio do vinhedo
- Academia totalmente equipada

SERVIÇOS E ATIVIDADES ADICIONAIS:

- Spa de vinho com
opções inspiradas no
terroir que incorporam
as uvas VIK em
tratamentos exclusivos
- Aulas de cozinha
- Karaokuê

- Maridagem de vinho
e chocolate
- Sessão de pequenos
artistas para crianças
- Caça ao tesouro
- Aula de Yoga

- Aula de
coquetelaria

(e sucos para as crianças)

- Degustação
profissional de vinho
- Colheita noturna
no Viñedo VIK

Entre em contato para lhe ajudar a organizar a viagem de sua família.
+56 9 5668 4853
www.vikchile.com | reservations@vikchile.com | #vikvibe

LOCALIZAÇÃO

