
Alma Latina – Estancia VIK 3x4 

5 dias / 4 noites 

 

 
 
 

A Estancia Vik é romântica, rústica e tradicional; 
faz uma homenagem à natureza do Uruguai, 
sua arquitetura, arte e design. Localizada em 
um campo de 1600 hectares, a Estancia é uma 
clássica estrutura espanhola com paredes 
brancas de adobe e telhados vermelhos. Mais 
da metade do local é composto por pátios 
internos ao ar livre – jardins, caminhos cobertos 
e uma horta que fica no interior da construção. 
 
A partir de 
USD 1.355,00 por pessoa base apartamento 
duplo 

Destaques: 
 

 Welcome VIK; 
 A quarta noite é free; 
 Passeio pelas vinícolas e bodegas; 
 Experiências culinárias privativas; 
 Passeios de kayak, cavalo ou bike; 
 Piqueniques privativos; 
 Variadas opções de atividades à sua 

escolha; 
 Kit Alma Latina - Exclusivo Campanha.

 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Aeroporto de Montevidéu > Estancia Vik 
Traslado privado do aeroporto de Montevidéu ao hotel.  
 
O hotel: 
Uma casa de campo em estilo colonial espanhol, o Estancia Vik é uma colaboração entre o 
renomado arquiteto uruguaio Marcelo Daglio, e os proprietários, Alexander e Carrie Vik, 
responsáveis pela curadoria de arte dos espaços, que se tornou a marca das propriedades Vik – o 
Playa Vik e o Bahia Vik, este último com seu badalado parador de praia La Susana, nos moldes 
restaurante e bar pé-na-areia, ficam a aproximadamente 8 km sentido litoral. 
 
A propriedade de 50 mil metros quadrados, ostenta paredes de adobe brancas e telhados de zinco 
vermelho com abundantes passarelas ao ar livre que conectam pátios e jardins, entre eles um 
destinado a cultivar ervas orgânicas. Na asa sul, uma piscina de 20 metros feita em granito tem o 
fundo pontilhado com luzes ópticas que reproduzem as constelações. Fitness center, spa e sala de 
jogos com uma mesa de bilhar e tênis de mesa complementam a estrutura de lazer e bem-estar 
do Estancia Vik. 
 
2° dia – Estancia Vik 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Acomodações: 
A área de estar privativa da Estancia Vik é separada em duas alas, cada uma contendo seis 
luxuosas suítes. Das seis suítes em cada ala, há quatro suítes de 500 pés quadrados no térreo e 
duas suítes master de 900 pés quadrados na segunda Todas as suítes possuem banheiros 
completos com banheiras separadas e chuveiros com efeito de chuva, sendo que as suítes Master 
também contam com duchas externas no pátio e cada suíte tem acesso privativo aos pátios 
externos que circundam a Estância. Todas as doze suítes privadas têm um design e exibição únicos 
e integram arte original concebida para cada espaço pelos principais artistas uruguaios 
contemporâneos. 
 
3° dia - Estancia Vik 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 
A sala de jantar de teto curvilíneo, forrada em tijolos sem a utilização de qualquer tipo de 
argamassa, esconde uma interessante adega. Já o tradicional espaço da parilla uruguaia – 
colocada bem no meio de um outro salão, ganha ares contemporâneos com pinturas grafitadas em 
uma estética caótica, de autoria do artista Marcelo Legrand. 
 
Celebra os pratos do Uruguai, com suas carnes de qualidade e peixes frescos. Legumes, hortaliças 
e azeite produzido na região, além de padaria e patisseria artesanais, garantem um menu ainda 
mais local. O excepcional vinho VIK, produzido e engarrafado na propriedade-irmã, a Viña Vik, no 
Vale de Millahue, Chile, confere a sofisticação perfeita às receitas. 
 
El Asador: Experimente o mais típico churrasco uruguaio em um fantástico entorno onde as 
tradições gaúchas vão de mãos dadas com a arte uruguaia contemporânea neste restaurante 
recentemente aberto ao público. Desfrute deum almoço ou jantar todos os dias no Parrillero, um 
lugar repleto de arte na sala de jantar de tijolo abobadado, ou junto à piscina de mármore Absolute 
Nero, com vistas à paisagem de campo, rio e Lagoa José Ignacio. O Chef Marcelo Betancourt e seu 
time se orgulham em comemorar as tradições do Uruguai nas comidas, oferecendo sempre os 
alimentos mais frescos do mercado e da nossa horta. Peça o icônico vinho VIK do Valle de 
Millahue, o “Lugar do Ouro”! 
 
 
4° dia - Estancia Vik 



Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Experiência: 
A experiência Estancia Vik é tão peculiar que parece misturar os pampas gaúchos ou planícies 
pantaneiras a uma atmosfera boêmia-chic de St. Tropez. Os limites da propriedade são base para 
cavalgadas; canoagem e pesca na lagoa; trilhas de bicicletas; observação da fauna silvestre na 
companhia de um expert naturalista; além de uma variedade de esportes como pólo, tênis em 
quadras de grama e golfe. Do campo à praia, o programa Experience Concierge das propriedades 
Vik se encarrega de trazer o melhor das experiências de José Ignacio. 
 
5° dia - Estancia Vik 
Café da manhã no hotel e traslado privado ao aeroporto de Montevidéu. 
 
Boa viagem! 

 

  INCLUI 

Multi-Activity Experience: 
 04 noites de hospedagem no Estancia VIK com café da manhã; 
 Traslado privativo de ida e volta para o Aeroporto Internacional de Carrasco (MVD); 
 Tour de bike, cavalo ou kayak com piquenique; 
 Tour de vinho e gastronomia em Garzon; 
 Tour de arte em Punta del Este; 
 Kit Alma Latina - Exclusivo Campanha. 

 
Food & Wine Experience: 

 04 noites de hospedagem no Estancia VIK com café da manhã; 
 Traslado privativo de ida e volta para o Aeroporto Internacional de Carrasco (MVD); 
 Visita a Viña Eden e Lote 8; 
 Tour de vinho e gastronomia em Garzon; 
 Aula de culinária; 
 Kit Alma Latina - Exclusivo Campanha. 

 
Cycling Experience: 

 04 noites de hospedagem no Estancia VIK com café da manhã; 
 Traslado privativo de ida e volta para o Aeroporto Internacional de Carrasco (MVD); 
 Visita à Bodega Garzon; 
 Passeio de bike em Jose Ignacio com piquenique; 
 Passeio de bike em Garzon com almoço; 
 Aula de culinária; 
 Kit Alma Latina - Exclusivo Campanha. 

 
Horseback Riding Experience: 

 04 noites de hospedagem no Estancia VIK com café da manhã; 
 Traslado privativo de ida e volta para o Aeroporto Internacional de Carrasco (MVD); 
 Passeio a cavalo na praia, com piquenique; 
 Passeio a cavalo para o Estancia VIK com almoço; 
 Cavalgada em vinhedos com almoço; 
 Kit Alma Latina - Exclusivo Campanha. 
 

Tarifa não inclui: 
 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 



 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas; 
 Aéreos não mencionados como inclusos; 
 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES 
 

  01 de junho a 31 de julho de 2022 

 Cycling 
Experience 

Horseback 
Riding 

Experience 

Multi-Activity 
Experience Food & Wine 

Experience 

Suíte 1.445,00 1.355,00 1.355,00 1.455,00 

Master Suíte 1.595,00 1.505,00 1.505,00 1.609,00 

 
Obs.: Valores por pessoa em acomodação dupla em dólares 

 

 
Período de estadia: até 31/07/2022. 
 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
 
Notas importantes:  
Serviços não listados não estão inclusos 
 
Política de cancelamento: 
Tarifas são não reembolsáveis. 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


