
                                                                                                                       Alma Latina - Vik Chile 4 x 3 

 

Design, cores, autenticidade e excelentes vinhos é 

o que define o VIK Chile. A mistura desses 

elementos compõe o caráter único e maravilhoso 

do hotel. 

 

A partir de  
USD 1.229,00** por pessoa em apartamento 

duplo 

 

Saiba mais 
Construído no alto de uma colina, seu teto de 

titânio em curvas já revela toda a imponência do 

belo edifício. Um hotel excepcional para 

mergulhar totalmente na experiência VIK, 

centrado no conceito de que todos os elementos da 

sua estadia se unem para transformar a maneira 

como você pode desfrutar dos vinhos VIK. 

 

Destaques: 
 

 4ºnoite free; 

 01 garrafa do vinho La Piu Belle-

 Exclusividade Just tur; 

 Welcome drink; 

 Passeio pela vinícola e degustação de 

vinhos; 

 Deslumbrante paisagem dos vales, 

vinhedos, montanhas e lagos; 

 Mix de experiências com passeios a 

cavalo, aulas de yoga, passeios de 

bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

  ROTEIRO 



1° dia –Vik Chile 
Chegada ao hotel por conta própria e check-in. 

 

O hotel: 
O VIK é um destino maravilhoso localizado no Valle de Millahue, Chile. Vik Chile, o fascinante retreat, e os 

extraordinários ViñedoVike Bodega são as bases de VIK, que desde o 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.  

Cada uma das 22 suítes do retreat e das 7 casas de vidro Puro VIK,é caracterizada por conceitos de design únicos e 

uma ampla coleção de peças de arte 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. 
 

2° dia – Vik Chile 
Café da manhã no hotel. 
Aproveite as atividades incluídas na programação.  

Tour na bodega e degustação, cavalgada, bicicletas, trekking, paintball. 

Todas as atividades são lideradas pelos Experience Concierges. 
Acesso a: sauna, salas de relax, piscina e sala de jogos. Minibar com águas de reposição diária. 

 

3° dia – Vik Chile 
Café da manhã no hotel. 
 

Localizada no meio do vinhedo, a Bodega Vikpode ser apreciada do retreat VikChile, de onde os hóspedes podem 

admirar o elemento arquitetônico primário: seu teto translúcido de tecido extensível. Projetada pelo 
aclamado arquiteto chileno SmijanRadic, 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 umacriativa instalação artística de 

pedra com esculturas que evocam um rio, realizada por SmiljanRadic 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 grandestanques 
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 

serdesfrutado 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 

osparticipantes 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.  

 

4° dia – Vik Chile 
Café da manhã no hotel. Aproveite as atividades incluídas na programação. 

 

5° dia – Vik Chile 
Café da manhã e check-out no hotel. 

 

VALORES & CONDIÇÕES 

 
 

  
Alta temporada 

26/11/21 a 31/03/22 

Duplo* 

USD - P 1.968,00 

*Preços por pessoa 

  

Millahue - Vina Vik (Suíte)  
 

 

  
Alta temporada 

26/11/21 a 31/03/22 

Duplo* 

USD - P 2.418,00 

*Preços por pessoa 

  

Millahue - Vina Vik (Master Suíte)  
 

 

  
Alta temporada 

26/11/21 a 31/03/22 

Duplo* 

USD - P 2.868,00 

*Preços por pessoa 

  

Millahue - Vina Vik (Puro Vik)  
 



  

  

 
 

  
Média temporada 

01 a 30/04/22 

Duplo* 

USD - P 1.518,00 

*Preços por pessoa 

  

Millahue - Vina Vik (Suíte)  
 

 

  
Média temporada 

01 a 30/04/22 

Duplo* 

USD - P 1.892,00 

*Preços por pessoa 

  

Millahue - Vina Vik (Master Suíte)  
 

 

  
Média temporada 

01 a 30/04/22 

Duplo* 

USD - P 2.417,00 

*Preços por pessoa 

  

Millahue - Vina Vik (Puro Vik)  
 

  

  

  
Baixa temporada 

01 a 31/05/22 

Duplo* 

USD - P 1.229,00 

*Preços por pessoa 



  

Millahue - Vina Vik (Suíte)  
 

 

  
Baixa temporada 

01 a 31/05/22 

Duplo* 

USD - P 1.518,00 

*Preços por pessoa 

  

Millahue - Vina Vik (Master Suíte)  
 

 

  
Baixa temporada 

01 a 31/05/22 

Duplo* 

USD - P 1.968,00 

*Preços por pessoa 

  

Millahue - Vina Vik (Puro Vik)  
 

  

 CONDIÇÕES:  
Validade: 31/05/2022 - exceto do 24 de dezembro 2021 até o 2 e janeiro 2022. 
Crianças: Free até 02 anos, 03 a 17 anos paga cama extra; 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa não reembolsável. 
 
Notas importantes:  
A não utilização da noite extra não irá gerar reembolso. 
Não é válido para grupos, somente reservas individuais. 
 
Alta temporada: 26/11/21 a 31/03/22 
Média temporada: 01 a 30/04/22 
Baixa temporada: 01 a 31/05/22 
 
Adulto extra: 
US$ 350,00 por noite na média e baixa temporada 
US$ 450,00 por noite na alta temporada 
 
Serviços: 
Traslado Aeroporto Santiago > Vik > Santiago: US$ 278,00 por pessoa base 2 pagantes // US$ 186,00 por 
pessoa base 3 pagantes // US$ 148,00 por pessoa base 4 pagantes 
 

 



  

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no Vik Chile; 

 Café da manhã no Milla Milla; 

 Almoço casual style + 1 taça de vinho; 

 Chá da tarde; 

 Jantar de três tempos + 2 taças de vinho; 

 Atividades: tour na vinícola e degustação, tour na horta orgânica com degustação de flores e sementes, 

cavalgadas, bicicletas e trekking. Todas as atividades são lideradas pelos  

 Experience Concierge; 

 Acesso à sala de jogos, sauna, salas de relax, piscina e academia. 

 Minibar com águas e refrigerante de reposição diária; 

 Degustação de boas-vindas na chegada; 

 01 garrafa do vinho La Piu Belle - Exclusividade Just tur; 

 Kit Alma Latina com mochila exclusiva Just Tur. 
 

Tarifa não inclui: 
 

 Traslados; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

 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; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Vistos; 

 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”. 

 

  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 
 



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. 

 

  INFORMAÇÕES 

 


