


DIA 1

Chegada à Estancia Vik José Ignacio. 
Participe de uma caminhada, onde 
você aprenderá sobre a extensa 
coleção de arte do retreat, com 
arquitetura única.

12:00 p.m. - 2:00 p.m.
Será servido um almoço light na sala 
de jantar principal da Estancia Vik.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Faça um passeio de mountain bike 
em Estancia Vik José Ignacio, onde 
você também irá desfrutar da 
observação de aves, em seguida, irá 
relaxar no tranquilo Jardim Sul ou no 
campo de pólo da propriedade.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Participe de uma revigorante aula de 
Ninyasa Yoga na Estancia Vik.

9:00 p.m.
Desfrute de coquetéis e do jantar 
em Cielomar, seguido por jogos 
interativos em grupo na Estancia Vik.

DIA 2 
Desfrute do café da manhã. 

8:00 a.m. - 9:00 a.m. 
Comece o dia com uma calma 
meditação em grupo na Estancia Vik.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Desfrute de uma aula de Vinyasa Yoga 
na Estancia Vik.

12:00 p.m. - 4:00 p.m.
Delicie-se com um piquenique ao ar livre 
no campo Quartz, tendo uma vista 
deslumbrante da Lagoa José Ignacio, 
Farol José Ignacio e do Oceano 
Atlântico. Após o almoço, faça um 
passeio de canoa na Lagoa José Ignacio, 
Estancia Vik.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Participe de uma revigorante aula de 
Vinyasa Yoga na Playa Vik.

9:00 p.m.
Coquetéis e jantar serão oferecidos em 
Zodiaco, seguido de observação das 
estrelas do hemisfério sul.

DIA 3

Desfrute do café da manhã. 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Será realizada uma sessão de 
meditação no The Shack Yoga.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Desfrute de uma aula de Vinyasa 
Yoga na Estancia Vik.

12:00 p.m. - 2:00 p.m.
Desfrute de uma aula de culinária e 
almoço em La Susana, no sofisticado 
restaurante beach club de frente para 
o mar em José Ignacio.

2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Relaxe no beach club La Susana em 
Playa Mansa.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Faça um passeio de bicicleta pelos 
campos abertos, onde será oferecida 
uma aula de Vinyasa Yoga.

8:00 p.m.
O jantar será servido no salão com 
tijolos arqueados da Estancia Vik. 
Atividades noturnas.

DIA 4

Desfrute do café da manhã. 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Comece a manhã com uma caminhada 
silenciosa seguida de uma calma sessão 
de meditação ao ar livre. 

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Será oferecida uma aula de 
Vinyasa Yoga.

12:00 p.m. - 5:00 p.m.
Visite os vilarejos de José Ignacio, 
Manantiales & La Barra, e desfrute de 
um delicioso almoço em O'Farrell’s. 
Passe o resto da tarde relaxando na 
praia em Playa Vik.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Participe de uma revigorante aula de 
Vinyasa Yoga em Playa Vik.

9:00 p.m.
Vik Retreats apresentará como 
convidado especial um artista célebre 
que irá juntar-se ao grupo para o jantar 
em El Asador. Atividades noturnas 
serão oferecidas na Estancia.



DIA 5

Desfrute do café da manhã. 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Desperte lentamente com relaxamento 
e meditação na Estancia Vik.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Prepare seu dia para uma aula de 
Vinyasa Yoga na Estancia Vik.

12:00 p.m. - 2:00 p.m.
Desfrute de um almoço em 
El Asador.

2:00 p.m.- 5:00 p.m.
Passeio a cavalo ou mountain bike ao 
longo da estrada à O33 para apren-
der sobre o processo de produção do 
azeite, seguido de uma gustação.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Relaxe com uma aula de Yoga 
Vinyasa na Estancia Vik. 

8:00 p.m. 
Jante em um famoso restaurante de 
José Ignacio. Atividades para o grupo.

DIA 6 
Desfrute do café da manhã. 

8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Comece o dia com meditação em grupo 
no The Shack Yoga.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Será oferecida uma aula de Yoga no 
The Shack Yoga.

12:00 p.m.- 2:00 p.m.
Será servido um almoço em Playa Vik. 
Pela tarde desfrute de uma massagem e 
reflexologia, em seguida, aproveite seu 
tempo no clube de La Susana Beach e 
Playa Mansa.

6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Relaxe com uma aula de Yoga Vinyasa 
na Playa Vik.

9:00 p.m.
De despedida será servido peixe assado 
no BBQ em Cielomar.

Relax, drinques e um bom papo em 
La Susanita 

DIA 7

Desfrute do café da manhã. 

Aproveite seu dia de lazer.

Check out & partida.

O programa inclui: 6 noites de hos-
pedagem na Estancia Vik (Suíte). Café 
da manhã Buffet. Bebidas alcóolicas 
não estão incluídas durante sua estadia 
em Vik Retreats. 
Todas as atividades acima estão incluídas, 
tais como: refeições com bebidas não 
alcóolicas. Acesso a todos os serviços 
e facilidades em Vik Retreats, 
incluindo: piscina, área de fitness, 
ping pong, dardos, passeios a cavalo, 
de bicicleta, canoagem, área de 
treino, academia de ginástica, quadra 
de tênis, condução para observação 
de aves, Wifi, jogos de tabuleiro. 
Para aulas de polo, reflexologia e 
massagens serão aplicadas taxas extras. 
Translado de chegada e partida para 
o aeroporto de Punta del Este. 
Contate-nos para obter mais informações 
sobre translado ao aeroporto de Mon-
tevidéu, noites adicionais, atividades 
ou upgrade para Master Suítes.

RESERVAS: reservations@estancia-
vik.com ou +54 911 3189 8206 
// +59894605212/605314 
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