DIA 1

DIA 2

DIA 3

MANHÃ | Comece seu dia fazendo uma caminhada
de exploração pela Estancia Vik para conhecer sua
ampla coleção de arte e sua arquitetura única.

CAFÉ DA MANHÃ | Livre escolha.

CAFÉ DA MANHÃ | Livre escolha.

MANHÃ | Visite a costa e o vilarejo de José Ignacio de
bicicleta ou a pé. Explore as lojas e cafés e não se
esqueça de fazer uma paradinha no histórico Faro de
José Ignacio.

MANHÃ | Cavalgada ou passeio de mountain bike
através dos caminhos rurais da Estancia Vik até O33,
onde você vai poder se adentrar no processo de produção de azeite e desfrutar de uma degustação especial de seus requintados azeites.

ALMOÇO | Continue com um almoço de boas-vindas na sala de jantar de tijolo abobadado onde
você vai experimentar os autênticos sabores do Uruguai.
TARDE | Stick and ball ou Taco e Bola: Practique
treinando as habilidades básicas do polo em um
cavalo especialmente escolhido para você por
nossos profissionais. Depois, para ganhar confiança,
monte diferentes cavalos (a cada 10 minutos) e se
prepare para uma partida de polo!
JANTAR | Mime-se com um delicioso jantar gourmet
na Estancia Vik.
NOITE | Relaxe sob o céu noturno e desfrute
contemplando as estrelas do hemisfério sul.

ALMOÇO | Será servido em Bahía Vik, com vista para
o oceano. Relaxe na chiquérrima Praia Mansa.
TARDE | Jogue polo! Nossos profissionais vão dividir a
turma em times iguais e atribuir 4 cavalos a cada jogador
(um a cada chukker). Sele e prepare seu pônei com a
ajuda de um dos nossos tratadores de cavalos para
depois testar suas habilidades durante uma série de partidas
de treinamento. Serão servidos drinques no campo de
polo no final de cada partida.
JANTAR | Os coquetéis e o jantar serão servidos na
Escultura de vidro e titânio com vista para a Praia Mansa
na Playa Vik José Ignacio.

ALMOÇO | O almoço tipo piquenique vai estar esperando
por você no Quartz Field, de onde pode se apreciar
uma vista deslumbrante da Lagoa José Ignacio, o Faro
José Ignacio e o oceano Atlântico.
TARDE | Tarde livre para aproveitar como você preferir.
JANTAR | Bahía Vik, o mais novo dos Vik Retreats em
José Ignacio, vai oferecer um jantar de "Fogos".

DIA 4

DIA 5

CAFÉ DA MANHÃ | Livre escolha.

CAFÉ DA MANHÃ | Livre escolha.

MANHÃ | Treinamento, prática e treinamento!
Mais Stick and ball: Continue melhorando as suas
habilidades com instrutores profissionais e com
diferentes cavalos de polo.

CHECK OUT.

ALMOÇO | Vai ser servido no setor da sala de
jantar da Estancia Vik.
TARDE | Teste suas habilidades em uma série de
partidas com seus cavalos favoritos de polo. Serão
servidos drinques no campo de polo após o encontro
e a cerimônia de premiação.
JANTAR | Aprenda a preparar o tradicional
churrasco uruguaio com a nossa equipe de chefs
na Estancia Vik, no setor de churrasqueira, onde se
encontra a fogueira gaúcha. Desfrute de uma
variedade de carnes uruguaias e dos mais frescos
produtos da estação!

O programa inclui 4 noites* de hospedagem na Estancia Vik José Ignacio além de todos os serviços mencionados
no plano* acima; inclui as refeições consignadas nos Vik Retreats com bebidas sem álcool (mais uma taça de vinho
VIK nos almoços e jantares, apenas para adultos).
*Acesso a todos os serviços e instalações de Vik Retreats, incluindo cavalgadas, paintball, bicicletas, canoas,
caiaques, pranchas de SUP, área de prática para golfe, piscina, ginásio, WIFI, Nintendo Wii, pingue-pongue,
dardos e jogos de tabuleiro.
Os traslados para/do aeroporto de Montevidéu, upgrade a Master Suites, noites adicionais e atividades fora do
programa têm custo extra.
Também, nossos Experience Concierges terão o prazer de tomar as medidas necessárias caso você queira ter aulas
extras de polo, massagens, esqui aquático, surfe, kitsurf e atividades artísticas, bem como comidas nos
restaurantes na área.

www.vikretreats.com

R E S E R V A Ç Õ E S : reservations@vikretreats.com

ou

+54 911 3189 8206 // +598 94 605 212 / +598 94 605 314

