
Relaxe no terraço Parillero de Playa Vik 
e observe como o sol se põe sobre o 
Atlântico Sul

Aconchegue-se na fogueira 
entre o oceano e a Bahia Vik envolto em 
um poncho uruguaio e cantando suas 
músicas favoritas com seus melhores amigos

Flutue na água refrescante da piscina de 
borda infinita que desafia a gravidade de 
Carlos Ott

.

Nade de uma praia para piscina e 
vice-versa em Bahia Vik

Cante com os melhores artistas sul-ameri-
canos nos shows da Fundação Pablo 
Atchugarry 

Passeie ao longo da beira do oceano e 
aproveite o que está acontecendo na 
frequentada praia chique

Jantar ao ar livre nas areias do La Susana  

Beba a melhor Caipiroska com 
Christiana Vodka, a mais suave do mundo, 
com os seus dos pés na areia em La Susana!

Mergulhe em uma das nossas 
refrescantes piscinas de Absolute 
Nero, absurdamente incrível!

Organize uma festa como 
nenhuma outra em La Susana!

Quebre as ondas de cristal na 
prancha de boogie board

Viva os inspiradores provérbios rabiscadas 
nas paredes da Casa Mar

Comer sorvete diferente de qualquer do 
mundo no Freddo! Pedir Doce de leite 
com Brownies !!

Enroscar-se com um livro e seu amor na 
espreguiçadeira à beira da piscina gigante

Reunir-se em torno da nossa fogueira 
Playa Vik Brasero, com amigos e observar 
as estrelas

Tome sol à beira da piscina 
observando o gado nas planícies além 
dos jardins de Estancia Vik

Relaxe cercado pela rica madeira 
Elm Burl da Casa Raices.

Vista-se para dançar até o 
amanhecer ~ acordar às 11:00 
sabendo ainda há 11 horas de luz 
do dia para desfrutar

Disfrute da noite no La Susana
para ouvir alguns tambores de aço grandes, 
guitarra ou música dos DJ sob as estrelas!

As ondas quebrando como sua trilha sonora

A belíssima praia que se estende 
ao longe

Apaixone-se pelo nosso vinho VIK, 
um Bordeaux com uma mistura deliciosa e 
de classe mundial

Encontre presentes exclusivamente 
sul-americanos em lojas dos artesãos locais

Fogueira na praia após jantar

Cantar alto! Paraíso…

Termine de jantar às 3AM e aproveite 
totalmente a noite!

Chefe de La Susana te recebe a noite no 
lounge!

Aconchegue-se no felpudo sofa 
da casa com a lareira aquecendo o ar 
frio da noite.

Role para fora da cama do seu bungalow 
em praia Bahia Vik's e na solidão da 
Playa Mansa pratique seu 
paddleboar pela manhã

Coma waffles belgas prepara-
dos na sua frente. Cubra com chocolate e 
chantilly. Tente com doce de leite também!

Aconchegue-se em um dos 
nossos Ponchos lã com o do pôr-do-sol 
e o ar fresco! 



 
A tarde observe o kite surfers e os 
surfistas fazendo sua demonstração aérea 
ou aprender você mesmo.

Banhar-se em Vik-style na banheira 
de madeira de carvalho na Casa Lule’s.

Diga "sim" na adega privada 
e desfrute de um jantar romântico para 
duas pessoas!

Devore uma das famosas sobremesas do 
chef Marcelo: Mousse de Banana com 
Doce de Leite

Leia seu Jornal nas espreguiçadeiras do 
seu jardim privado

Faça uma massagem na sua suíte 
ou seu jardim privado, Sublime…

Vestido de verão sempre presente com a 
brisa do mar

Pele bronzeada em Dezembro! 

  

Dê um passeio guiado pelos 
campos rurais e como visitantes naturalista

Refresque-se do calor da tarde com um 
sorvete caseiro de Marcelo Betancourt

Visite a coleção de vinho em 
Estancia Vik´s Cava. Escolha uma garrafa 
para compartilhar durante o jantar ou ter 
uma degustação de vinhos com o seu VIK 
criador

Desça o rio na canoa com o 
peixe saltando no seu arco

Guerra de Paintball!  

Observação de pássaros 
numa área de 4.000 hectares de 
paisagem natural

Passe uma longa tarde no campo golfe 
próximo de La Barra.

 
Assista aos emocionante jogos de polo com 
os melhores jogadores da América do Sul 
na Estancia Vik José Ignacio

Tenha uma aula privada polo 
com os especialistas da Estancia Vik

Observe o que tem sido descrito como o 
melhor pôr do sol no planeta 
desde Suíte da Casa Mar´s

Passeio de barco para Isla del 
Lobos. Veja milhares de focas, leões 
marinhos, baleias e outras espécies 
marinhas! É a maior colônia do mundo

Observar as Estrelas e as 
constelações do Hemisfério Sul. 
Localizar Peixes e Aires

Apaixone-se pelo vinho VIK

Saboreie a cozinha 
artesanal, churrasco tipicamente 
uruguaio com amigos (novos e antigos) 
na mesa de madeira canela

Reme Laguna de Jose Ignacio abaixo 
em uma das nossas canoas artesanais

Afundar os dedos na areia em La 
Susana, com um jarro de clericó, a 
celestial sangria de vinho branco com 
frutas tropicais

Surf!
Desfrute de banho de banheira até o 
pescoço depois de um longo dia camin-
hada e piqueniques no campo

Avistagem de flamingos 
rosado que você jamais viu!

Passeie pelo jardim de esculturas da 
Fundação Pablo Atchugarry

Jogue uma partida tênis a qualquer 
época do ano, nas quadras de grama de 
Estancia Vik!

Este Arte Internacional e Feira de 
Arte Contemporânea no início 
de janeiro

Passeio estilo Uruguaio em um dos 
cavalos Crioulos da Estancia Vik através 
das planícies abertas.

Junte inspiração na completa 
biblioteca de Playa Vik
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Explore Punta del Este Food & Wine 
Festival de Outubro!

Explore os locais e galerias de arte ou 
visite um dos nossos artistas e encontre um 
pedaço do Uruguai para levar para sua casa!

Competir em um jogo do Monopólio ou 
Twister, estilo espanhol!

Assista a um filme clássico de Audrey 
Hepburn na acolhedora sala de jogos.

Lua-de-mel com completa privacidade 
e, ao mesmo tempo, num dos mais 
badalados locais de praia do mundo

Passeio a Cavalo com Puro 
Sangue Árabe no Haras Godiva ou na 
praia

Peixes da lagoa ou rio

Classe Mundial de caça a 
aves nas proximidades Rocha

Faça compras até cansar…após 
o término descanse em um gigantesco 
lounge com chocolate quente 

Observe a migração das 
baleias na frente dos seus olhos, 
na primavera da América do Sul
(setembro-novembro).

Visite Garzon para um longo 
almoço no fantástico restaurante Francis 
Mallmann!

Reflita na sombra exclusiva da biblioteca e 
iluminação sombria criada com o sol do 
Sul que atravessa as paredes artesanais de 
papel de pergaminho japonês

Visite a Estância Santa Theresa 
que está apenas a uma hora de Jose 
Ignacio

Jogue em um torneio de ténis de mesa!

 

 

Saboreie um delicioso Sanduíche de 
Chevito tarde da noite no delicado stand 
em La Barra

Participe em Vik Retreat do coquetel para 
os hóspedes ou organizar uma 

festa para o seu grupo!

Observe as pinturas na Galeria Sud e 
compre um Cardozo!

Loja de bolsas na Jackie Smith em La Barra

Windsurf!

Passeio de bicicleta pelas estradas do 
tranquilo território ou pelos campos abertos

Corra na esteira do fitness center com 
vista para o mar e para a praia em Playa 
Vik ou para o rio e lagoa de Estancia Vik.

Dia de Excursões à 
Montevidéu para visitar locais 
históricos

Prove os vinhos de toda a América 
do Sul

Participe de uma aula de culinária 
com um dos nossos chefs

Aprenda a preparar a carne de 
churrasco como os gaúchos!

Ande pelas praias intermináveis

Arrase no Nintendo Wii

Desfrute de um jantar 
romântico no seu jardim privado

Beber um cappuccino sob amoreiras 
no pátio interior da Bahia Vik

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