
Contact our Vik Team to reserve and assist with airport transportation for the couple and guests, VIK Retreats 

Contate a nossa equipe Vik para reservar Vik e auxiliar com transporte do aeroporto para o casal e convidados, 

fotógrafo, padre ou juiz para conduzir a cerimônia, música ao vivo, DJ e para bloquear suítes em Vik 

Retreats para os convidados do casamento (as atividades estão incluídas para os hóspedes em todos os Vik Retreats).

Para mais informações, entre em contato conosco: Sabrina D'Agrossi
events@vikretreats.com  |  #vikvibe  |  www.vikretreats.com

O pacote de casamento nos Vik Retreats inclui: 

- Cerimônia (mediante pedido) e festa a parte em 
  qualquer dos nossos Retreats, incluindo serviço 
  de catering e bar aberto. 
- Passeios a cavalo para apreciar o por do sol + 
  um jantar romântico na adega da Estancia Vik.
- Vik Retreats Jeep durante a estadia 
  (pegar e deixar na Estancia VIk).

- Massagem para a noiva e o noivo.

Vik Retreats é uma excepcional cadeia privada de resorts da América do Sul projetada para os viajantes que 

procuram um refúgio único e inigualável. Escondidos na tranquila aldeia, boêmia-chic de José Ignacio, Uruguai, 

os retiros elegantes oferecem o ponto perfeito para apreciar as vistas deslumbrantes sobre o campo uruguaio e um 

pôr do sol que se diz ser o melhor do mundo. Muitas vezes descrito como o local onde a St. Tropez se encontra com 

o Marlboro Country, José Ignacio e Vik Retreats oferecem aos casais um destino incomparável para seu casamento 

marcado por uma paisagem deslumbrante e romance inerente. Como um cenário privilegiado para casamento 

ou destino, Vik Retreats oferecer aos casais um pacote de casamento personalizado para assegurar uma experiência 

perfeita e recordações que guardará por toda vida.

Locais sugeridos com capacidade base:  

Até 100 convidados:
Playa Vik José Ignacio 

Até 200 convidados:
La Susana 

Até 250 convidados:
Bahia Vik José Ignacio

Mais de 600 convidados:
Estancia Vik José Ignacio

Entre contato conosco para casamentos pequenos para 20/50 pessoas.

casamento


