
 

E V E N T O S  S O C I A I S  E  C O R P O R A T I V O S  
José Ignacio, Uruguai

 

eventos@vikretreats.com | www.vikretreats.com  

Hospede um evento social ou corporativo em Vik Retreats e experimente a beleza da cultura uruguaia!
Todos os nossos retreats oferecem excelente arte cheia de luxo no local excepcional de José Ignacio. Com 
um total de 68 suítes de luxo, espaços de reuniões e eventos e 10 diferentes opções de menus para o jantar, 
Vik Retreats oferece a flexibilidade para acolher qualquer tipo de evento desejado. Trabalhando em harmonia 
com todos os nossos retreats, juntos, oferecemos uma experiência incomparável, única e diversificada.



ESTANCIA VIK JOSÉ IGNACIO  

Uma arte cheia homenagem ao Uruguai, esta 
estancia Colonial Espanhola de luxo, de estilo 
tradicional, com 12 suítes, está localizada em 
4.000 hectares de belas pastagens e possui 
5 km incomparável de praia em José Ignacio.

info@estanciavik.com

PLAYA VIK JOSÉ IGNACIO 

A luxuosa arte contemporânea com estilo 
praiano inspira o retreat com 19 suítes em 6 
casas e um edifício escultural de vidro e titânio 
na Playa Mansa de José Ignacio.

info@playavik.com

BAHIA VIK JOSÉ IGNACIO 

Localizado em 10 acres nas dunas da 
Playa Mansa, Bahia Vik possui 37 suítes 
desenhadas individualmente em 11 distintos 
bangalôs, além do edifício principal com 
espaços excepcionais.

info@bahiavik.com 

LA SUSANA

O restaurante de Vik Retreats nas dunas da Playa 
Mansa é perfeito para a realização de 
casamentos, festas empresariais, reuniões ou 
encontros sociais, com única e excepcional 
cozinha sob medida para os seus desejos.

info@lasusana.com 



PLAYA VIK

ESTANCIA VIK

BAHIA VIK

LA SUSANA

Total de entre
todas as 
propriedades    

19 Suítes

12 Suítes

37 Suítes
(11 Bangalôs e um                      
Edifício principal)                                                            

Sem Acomodações              

68 Suítes

Escultura

Sala de Jantar                           

BBQ

Edifício Principal                   

BBQ

Sala de Estar                          

Opções para tenda                     

Restaurante
3 salas de jantar
Jantar ao ar livre                     

Interior

Exterior

Interior

Interior

Exterior

Interior

Interior

Exterior

Interior

Exterior (tenda) 

Interior & Exterior

TRASPORTE: 
A 55 km do Aeroporto de Punta del Este (1 hora de carro).
145 km do Aeroporto de Montevidéu (2 horas de carro).
Vik Retreats oferece serviço de translado de / para o aeroporto
para os retreats com custo adicional. 
 

* Por favor, entre em contato conosco para obter informações   
   de ofertas para grupos.
* AV / Internet sem fio está disponível em todas as áreas 
   dos retreats.
 

Sentados

Sentados

Sentados

Sentados

Sentados

Sentados

Sentados

Cocktail

Cocktail

Cocktail

Cocktail

Sentados

Cocktail

80 
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40 

30 
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40 

100 + 

 Hasta 1000

150 + 

 

120 

100 

200

200 +

OS ESPAÇOS PARA REUNIÃO E ENCONTRO INCLUEM:

PROPRIEDADE       ACOMODAÇÕES          ESPAÇO PARA REUNIÃO             CAPACIDADE          EVENTO             LOCALIZAÇÃO 



Cerimônias e festas de casamento

Batismo 

Bar Mitzvahs/Bat Mitzvahs

Festas de Aniversário

VIK experiência na degustação de vinho

Torneio de golfe no campo local

Paintball organizado com equipes

Oficinas de arte com artista de Vik Retreats

Jogos de Polo

Competição de Jogos

Festas

Jantares para ocasiões especiais

Festa rave

Música, dança e outras performances

Coordenação das atividades com a equipe  

Reuniões empresariais e Lançamento de 
produtos 

EQUIPE PESONALIZADA 

PARA PROPORCIONAR 

EXPERIÊNCIAS E ATENDER 

SUAS NECESSIDADES

Reunir em torno do Brasero, nossa 
fogueira, com amigos e observar as 
estrelas.

Flutuar nas águas refrescantes da 
piscina que desafia a gravidade de 
Carlos Ott.

Acordar às 11 horas sabendo ainda 
há 11 horas para desfrutar do sol.

Desfrute da cozinha puramente 
uruguaia com os amigos (novos e 
antigos) na extensa mesa de madeira  
de canela da BBQ.

¡Surf!

Passeio pelo jardim com esculturas 
da Fundação Atchugarry's.

Caminhadas intermináveis pelas praias.

Faça uma massagem no seu quarto 
ou jardim privativo. Divina...

Passeio com cavalos crioulos pelos 
campos abertos da Estancia Vik.

Junte inspiração em Playa Vik com a 
excelente biblioteca.

Refresque-se do calor do sol da tarde 
com um sorvete caseiro em Playa Vik.

Navegar na canoa rio abaixo 
observando como salta o peixe 
próximo a sua proa.

Passe uma tarde no campo de Golf 
La Barra.
Assistir a emocionantes jogos de 
polo com os melhores jogadores da 
América do Sul. 

Tome uma aula particular de polo 
com um experto de Estancia Vik.

Kite surf ou assistir os expertos!.

Alonga-se e energiza-se com yoga 
no terraço ou na praia.

Apaixone-se pelo Vinho Vik de 
Millahue, Chile.

Visite o beach club de La Susana, 
desfrute e almoce de peixe 
fresquinho.

Passeios de barco à Isla del Lobos.
É a maior colônia do mundo.

Participe em uma aula de culinária 
com um dos nossos principais chefs.

Pôr do sol na praia com o um 
piquenique com azeitonas e queijos.

Passeio a cavalo da Estancia Vik até 
O'33 para uma degustação de 
azeite e um tour. 

Usar o farol, el Faro, como seu guia 
durante a caminhada nas estradas 
de cascalho da cidade.

Visitar a impressionante arte de 
Estancia Vik, Playa Vik & Bahia Vik.

Os experientes Concierges 
organizarão um dia maravilhoso que 
você nunca vai esquecer ...
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