Alma Latina – Bahia VIK 3x4
5 dias / 4 noites

Bahia Vik abraça a vida na praia com um fluxo
contínuo entre ambientes internos e externos
inspirado pela arte e luxo Vik. Vivendo nas
dunas da praia de Mansa, você pode abraçar
plenamente o espírito de José Ignacio caindo
da cama para o seu terraço e a praia além para
um mergulho matinal.
A partir de
USD 1.475,00 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 > Bahia Vik
Traslado privado do aeroporto de Montevidéu ao hotel.
O hotel:
Existem 49 quartos entre o edifício principal de Bahia Vik e sua coleção de bangalôs à beira-mar.
Dois bangalôs-casa suítes de 5 quartos, um três suítes, um quatro suítes e onze contêm dois
quartos mais uma área de estar. Cada um destes espaços privados à beira-mar tem uma casa de
banho separada para cada suíte individual. Cada um dos bangalôs apresenta exteriores distintos,
interiores cheios de arte e um esquema de design único. Aninhados nas arejadas dunas da praia de
José Ignacio, cada design de bangalô intencionalmente combina o interior e o exterior para
incentivar o máximo de prazer da natureza. Dunas naturais cobertas de gramíneas de praia
balançando e outra flora local irá dividir os bangalôs um do outro, proporcionando privacidade para
os hóspedes do bangalô.
2° dia – Bahia Vik
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais.
Acomodações:
Celebrando o ambiente de seu lugar chique, Bahia Vik José Ignacio é composto por quinze
bangalôs de design exclusivo dobrados nas dunas de areia, com um edifício central em torno do
qual a vida retiro vai girar. Este edifício principal, construído de bela ardósia cinza uruguaia, é
definido pela arquitetura aberta e espaços fluídos, incentivando o convívio entre os hóspedes Bahia
Vik. Ao entrar no edifício principal do retiro através das paredes do jardim, os hóspedes desfrutarão
de vistas para o Oceano Atlântico Sul através da espaçosa área de recepção e do pátio ao ar livre
verdejante em torno do qual a estrutura se centra e através da sala de estar. A um lado da entrada,
os hóspedes encontrarão uma sala de jogos e uma pequena boutique que oferece itens com
curadoria Vik, como arte uruguaia e artesanato local. Atravessando o pátio cheio de sol, uma ampla
sala de estar dupla e sala de jantar olhar para quatro profundas, deslumbrantes piscinas de pedra
escura refletindo conjunto nas dunas da praia, rodeado por al fresco lounging e áreas de jantar. O
edifício principal terá dez grandes suítes exclusivas, todas com terraços privados e a maioria com
amplas vistas para as dunas, praia e oceano.
O Bahia Vik José Ignacio também apresenta 10 suítes de design exclusivo localizadas no 1º e 2º
andares do prédio principal. Cada suíte é criada por um artista uruguaio diferente - você desfrutará
de vistas espetaculares dos jardins, do oceano - onde você será testemunha de alguns dos pores
do sol mais incríveis do planeta!
3° dia - Bahia Vik
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais.
Gastronomia:
Zodiaco – As comodidades de jantar no Bahia Vik destacam o terroir circundante através do uso de
ingredientes produzidos e cultivados localmente e uma ênfase contínua na autêntica cozinha
uruguaia. Os hóspedes são incentivados a jantar no amplo terraço exterior junto a uma das piscinas
ou no pátio ou sala de jantar ao ar livre. Os hóspedes podem desfrutar do tradicional churrasco
uruguaio, peixe e marisco frescos, frutas e legumes cultivados localmente e pães e bolos caseiros,
todos preparados pelo talentoso chef da propriedade. Claro, as refeições serão reforçadas pelo
excepcional vinho VIK produzido e engarrafado na propriedade da vinha irmã de Bahia Vik, VIK em
Millahue, Chile.
La Susana – Ao lado do Bahia Vik está o recém-inaugurado restaurante à beira-mar Vik, La Susana,
onde os hóspedes podem passar o dia desfrutando da praia de um lounge enquanto saboreiam
um Christiania Caipiroska. Quando o clima se adequa, os hóspedes podem passear até o bar ou
restaurante descontraído para um almoço tranquilo, incluindo o peixe mais fresco, carne e
legumes, todos de origem local e preparado com paixão pelo chef executivo Marcelo Betancourt.

Para a experiência de jantar final, complementar a refeição com vinho VIK. No final da tarde, os
hóspedes podem passear de volta à praia, aconchegando-se em um tradicional poncho de lã feito
à mão uruguaio para tomar o pôr do sol José Ignacio, descrito como o melhor do planeta. A
experiência La Susana continua no pôr do sol a cada dia com a música, criando uma vibe sulamericana autêntica e divertida que é verdadeiramente incomparável.
4° dia - Bahia Vik
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais.
Experiência:
Bahia Vik foi projetado para viajantes que procuram uma experiência única e incomparável à beiramar. Os hóspedes podem participar de uma ampla gama de atividades, desde as atividades de
campo e rancho para as atividades de lazer de um destino à beira-mar, através do acesso a
amenidades em Bahia Vik e suas duas irmãs propriedades. Passeios a cavalo, golfe, tênis, surfe,
aulas de pólo, kite-board, ciclismo e canoagem são apenas algumas das muitas atividades
apreciadas nos belos Retiros José Ignacio Vik. Para relaxar e se deliciar, os hóspedes são
convidados a relaxar em uma das quatro grandes piscinas do Bahia Vik, desfrutar de um
tratamento de spa ou nadar nas ondas da baía.
O Bahia Vik oferece um excepcional programa Experience Concierge para o desfrute de todos os
hóspedes. Autoridades da região, o Experience Concierges oferece aos hóspedes da propriedade a
oportunidade de ver o Uruguai através dos olhos de um nativo sofisticado. Dos ateliês de artistas
locais que oferecem acesso exclusivo aos hóspedes do Vik Retreats, aos passeios privados pela
vida selvagem com um naturalista local, o Experience Concierges oferece vistas privilegiadas e
acesso aos bastidores dos locais mais procurados do idílico local. Os hóspedes do Bahia Vik
podem consultar um Experience Concierge antes da visita para criar itinerários únicos que mostram
os destinos mais interessantes da região, desde o interior do Uruguai até José Ignacio, Punta del
Este e muito mais.
5° dia - Bahia Vik
Café da manhã no hotel e traslado privado ao aeroporto de Montevidéu.
Boa viagem!

INCLUI








Multi-Activity Experience:
04 noites de hospedagem no Bahia 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 Bahia 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 Bahia 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 Bahia 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

Suíte (Partial
Ocean View)

1.565,00

1.475,00

1.475,00

Master Suíte
(Ocean View)

1.805,00

1.715,00

1.715,00

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

Food & Wine
Experience

1.579,00
1.819,00

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.

