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WINEDAY & SPARKLING
ATTILIO & MOCHI, LA RECOVA E VIÑAMAR

*Caso alguma viníciola não tenha disponibilidade na data do seu tour, substituiremos por outra da mesma região.

ATTILIO & MOCHI
Vinícola fundada por um casal de brasileiros que se dedica à
produção de vinhos de altíssima qualidade e de maneira
sustentável!
Aqui somos recebidos pela Angela Mochi, dona da vinícola,
que nos conta fatos curiosos sobre a produção dos seus
vinhos em um mini tour. Degustação de 2 vinhos.

LA RECOVA
Vinícola reconhecida por produzir um dos
melhores Sauvignon Blanc do Chile, outro produtor brasileiro,
Essa vinícola boutique produz vinhos que são o reflexo da sua
terra e de suas características únicas. Somos recebidos na

O QUE INCLUI?
Tour guiado com
degustação na
Vinícola Attilio &
Mochi (2 taças de
vinho)
Tour guiado com
degustação na La
Recova (3 taças de
vinho)
Tour guiado com
degustação na
Viñamar (3 taças
de espumante)

em pequena escala.

Alimentação:
Baguete Gourmet
na La Recova ou
Viñamar.

VIÑAMAR

Transporte e
motorista/guia

casa onde o produtor mora e é a partir daí que começamos a
entender todo o processo por trás do processo de vinificação

Fundada para desenvolver uma linha de espumantes e vinhos
excepcionais, sempre orientados para os clientes e mercados
mais exigentes.
A Viñamar está instalada no Vale de Casablanca, local
emblemático da viticultura chilena e mundial. Lá, cada um
dos seus espumantes e vinhos presta homenagem à principal
virtude deste vale, que é a sua proximidade benéfica ao mar.
Graças a essas condições perfeitas e a essa combinação das
virtudes do vale com a paixão por espumantes, temos a
excelência e a qualidade presentes em cada um de seus
produtos.

Saídas: Segundas
Duração: das 8 às
18h30
Investimento:
$65mil pesos
chilenos por
pessoa.
Mínimo 4
passageiros

WINEDAY MAIPO ANDES
WILLIAM FEVRE, ALYAN E HARAS DE PIRQUE

*Caso alguma viníciola não tenha disponibilidade na data do seu tour, substituiremos por outra da mesma região.

WILLIAM FEVRE
Uma vinícola que nasceu da busca de William, enólogo
francês, por um terreno perfeito para produzir Chardonnay.
O feliz encontro de William Fevre com as terras de Víctor Pino
Torche, deu início a esta história de sucesso.
Tour completo para conhecer a vinícola e degustação de 3
vinhos e uma tábua com queijos de produtores locais.

ALYAN
Uma vinícola familiar fundada pelos queridíssimos Andrés
Pérez e Alicia Balmaceda em 2001, um casal com mais de
trinta anos de história fazendo vinhos! Não se espantem se
eles repentinamente acompanharem o tour junto com a
gente!
Realizaremos um tour completo para conhecer a vinícola e a
bodega, seguido pela degustação de 3 vinhos + tábuas de
queijos e outros petiscos.

HARAS DE PIRQUE
Fundada inicialmente por chilenos, teve a administração
compartilhada com italianos até 2017. Após esse período
passou a ser 100% administrada pela família Antinori e a
integrar parte do seu portfólio.
Essa família italiana possui mais de 600 anos de tradição no
mundo dos vinhos. Tour completo com visita guiada e
degustação de três vinhos em uma memorável sala de
degustação.

O QUE INCLUI?
Tour guiado com
degustação na
William Fevre (4
taças de vinho)
Tour guiado com
degustação na
Alyan (3 taças de
vinho)
Tour guiado com
degustação na
Haras de Pirque (3
taças de vinho)
Alimentação:
Almoço na Alyan
(tábua de queijos
e frutos secos +
prato principal)
Transporte e
motorista/guia
Saídas: Terças
Duração: das 8 às
18h30
Investimento:
$65mil pesos
chilenos por
pessoa.
Mínimo 4
passageiros

WINEDAY CASABLANCA
ATTILIO E MOCHI, BODEGAS RE E CASAS DEL BOSQUE

*Caso alguma viníciola não tenha disponibilidade na data do seu tour, substituiremos por outra da mesma região.

ATTILIO E MOCHI
Vinícola fundada por um casal de brasileiros que se dedica à
produção de vinhos de altíssima qualidade, de maneira
sustentável!
Aqui somos recebidos pela Angela Mochi, dona da vinícola,
que nos conta fatos curiosos sobre a produção dos seus
vinhos em um mini tour. Degustação de 2 taças de vinho.

BODEGAS RE
REcriar, REinventar, REvelar e REnascer, são estas palavras
que definem o conceito desta vinícola. Fato curioso, a
Bodegas RE usa vasos de barro para a produção dos seus
vinhos.
Realizaremos um minitour para conhecer a bodega, seguido

O QUE INCLUI?
Tour guiado com
degustação na
Vinícola Attilio e
Mochi (2 taças de
vinho)
Tour guiado com
degustação na
Bodegas RE (2
taças de vinho)
Tour guiado com
degustação na
Vinícola Casas del
Bosque (2 taças de
vinho)

Alimentação inclusa!

Alimentação:
Baguete Gourmet
na Bodegas RE

CASAS DEL BOSQUE

Transporte e
motorista/guia

pela degustação de 2 vinhos + pães, azeites e azeitonas.

Uma das vinícolas mais desejadas pelos turistas e uma das
mais lindas da região de Casablanca. A vinícola recebeu em
2010 o título de "O melhor vinhedo para visitar no Chile",
segundo o Le Winery Guide Brasil.
Tour guiado pelo vinhedo e bodega com degustação de 2
vinhos reserva + tábua de queijos e frutos secos

Saídas: Quartas
Duração: das 8 às
18h30
Investimento:
$65mil pesos
chilenos por
pessoa
Mínimo 4
passageiros

WINEDAY MAIPO COSTA
ODFJELL, LAURENT E UNDURRAGA

*Caso alguma viníciola não tenha disponibilidade na data do seu tour, substituiremos por outra da mesma região.

ODFJELL
Uma vinícola que observa os princípios da agricultura
orgânica e biodinâmica ao produzir seus vinhos, utilizando
apenas produtos de origem natural, respeitando e
promovendo a conservação do ecossistema.
O manejo orgânico e biodinâmico das plantações permite a
produção de uvas únicas, respeitando a identidade do local
onde são cultivadas, e óbvio que isso é refletido em cada
vinho.

LAURENT
Uma parreira plantada em solo chileno em 2008, com um
rigoroso controle de qualidade francesa, assim descrevemos
os vinhos desse casal vinhateiro. Lorena (chilena) e Damien
(francès) desembarcaram no Chile para expressar livremente
a paixão de ambos e descobriram um potencial incrível no
vale do Maipo. Com cubas ovais, a vinícola consegue
expressar a qualidade de cada terroir em seus vinhos.
Esperem por um verdadeiro encontro e fusão de culturas.

UNDURRAGA
A vinícola Undurraga foi fundada em 1885. Neste ano, Don
Francisco Undurraga plantou as primeiras videiras em
Talagante, vale do Vale do Maipo. A vinícola é uma das mais
antigas em atividade no país e uma das pioneiras quando o
assunto é exportação do vinho chileno. Outro detalhe que
não pode passar desapercebido, além de vinhos eles também
produzem excelentes espumantes.
A vinícola possui antigas e frescas adegas subterrâneas que
datam de sua fundação no século XIX conciliam o ambiente
perfeito para o envelhecimento dos vinhos Reserva,

O QUE INCLUI?
Tour guiado com
degustação na
Vinícola Odfjell (2
taças de vinho).
Tour guiado com
degustação na
Laurent (2 taças de
vinho).
Tour guiado com
degustação na
Undurraga (4 taças
de vinho). Taça de
brinde.
Almoço no
restaurante
Zifandel (Entrada +
Prato Proncipal +
1 taça de vinho +
Café)
Transporte e
motorista/guia
Saídas: Quintas
Duração: das 8 às
18h30,
Investimento:
$65mil pesos
chilenos por
pessoa.
Mínimo 4
passageiros

WINEDAY ACONCAGUA
IN SITU, EL ESCORIAL E FLAHERTY

*Caso alguma viníciola não tenha disponibilidade na data do seu tour, substituiremos por outra da mesma região.

IN SITU
A Viña San Esteban foi fundada por José Vicente, produtor de
uva, e seu filho Horacio, enólogo da Universidade de
Bordeaux, para produzir vinhos de qualidade no Vale do
Aconcagua.
A combinação única de solo, luz e água apresentada pelo
Vale do Aconcagua também desempenha um papel
importante nos sucessos da Viña San Esteban.

EL ESCORIAL
Com uma variedade incível de uvas, tais como Cabernet
Sauvignon, Carménère, Syrah e Malbec até as menos
conhecidas como o Cabernet Franc, Petite Sirah, Petite
Verdot, Zinfandel, Sangiovese e outras. A vinícola também
reserva uma outra surpresa!
A surpresa está ao nos apresentar o “Cornisa”, vinho honrado
na Inglaterra, produzido a 1.600 metros de altitude, na rota a
Portillo, e o destacado Late Harvest feito da uva muscat.

FLAHERTY
Ed Flaherty e Jenny Hoover, ambos da Califórnia, vieram ao
Chile em 1993 para trabalhar em uma vendimia, e nunca mais
regressaram.
Flaherty é uma das poucas vinícolas boutique no Chile que
começou produzindo 1.200 garrafas de uma única mistura em
2004, crescendo para cerca de 40.000 em 2017, Metade da
produção é vendida no Chile e o restante é exportado para
Alemanha, Brasil, Coréia e Estados Unidos.

O QUE INCLUI?
Tour guiado com
degustação na
Vinícola In Situ (3
taças de vinho)
Tour guiado com
degustação na El
Escorial (3 taças
de vinho)
Tour guiado com
degustação na
Vinícola Flaherty
(2 taças de vinho)
Almoço na vinícola
El Escorial
(Entrada + Prato
Principal +
Sobremensa + 1
taça de vinho)
Transporte e
motorista/guia
Saídas: Sexta
Duração: das 8 às
18h30
Investimento:
$65mil pesos
chilenos por
pessoa.
Mínimo 4
passageiros

WINEDAY COLCHAGUA PREMIUM
VIK E KOYLE

*Caso alguma viníciola não tenha disponibilidade na data do seu tour, substituiremos por outra da mesma região.

VIK

O QUE INCLUI?

A VIK nasceu do desejo de Alexander Vik, emprendedor

Tour guiado com

norueguês, em criar um vinhedo excepcional para produzir

degustação na

um vinho único.

Vinícola VIK (4
taças de vinho)

O lugar escolhido foi o Vale de Millahue, denominado pelos
indígenas de 'Lugar de Ouro'. Nesse vale nasceu a VIK, um

Tour guiado com

vinhedo que representa a perfeita fusão entre o homem, a ,

degustação na

experiência, terra, clima e alta tecnología.

vinícola boutique

O terreno irregular permite uma grande e inegualável
variedade de terroir, os pequenos microclimas promovem
diferentes exposições e sem falar do frescor da brisa costeira.
A VIK reuniu elementos capazes de entregar a complexidade
que sempre buscaram, e os produtores nos garantem que
estão no caminho para alcançar a meta de produzir o melhor
vinho da América do Sul.

Koyle (2 taças de
vinho)
Almoço na vinícola
VIK (Entrada +
Prato Principal +
Sobremesa + 1 taça
de vinho)
Transporte e

KOYLE

motorista/guia

Uma vinícola que nasceu da tradição de levar o Undurraga no

Saídas: Sábado

sangue, uma família tradicional e dedicada ao vinho por mais
de seis gerações, iniciada por Don Francisco Undurraga
Vicuña em 1885.
A escolha do Vale do Colchagua foi para obter um microclima
mediterrâneo pré-montanha que é influenciado por ventos
constantes e frescos que descem dele, solos bem drenados de
textura argilosa com rochas e pedras de erupções vulcânicas
que são responsáveis por fornecer minerais únicos para o
equilíbrio adequado das videiras. Espere por vinhos de
altíssima qualidade!

Duração: das 7h30
às 19h
Investimento:
$75mil pesos
chilenos por
pessoa.
Mínimo 4
passageiros

WINEDAY ISLA DE MAIPO PREMIUM
TARAPACÁ E DE MARTINO

*Caso alguma viníciola não tenha disponibilidade na data do seu tour, substituiremos por outra da mesma região.

TARAPACÁ
Uma vinícola que está localizada na Ilha de Maipo,
considerada a melhor e mais tradicional área para a produção
de vinhos finos no Chile.
A propriedade é composta por 2.600 hectares, dos quais 611
são plantados com vinhedos. É um lugar único, cercado por
montanhas e pelo rio Maipo. Por esse motivo, o El Rosario
Estate é conhecido como "Clos Natural do Vale do Maipo".
Clos é um termo vitícola francês usado para descrever um
terroir cercado por muros de concreto erguidos para
preservar a vinha. Na Viña Tarapacá, o termo "Clos Natural", é
utilizado porque a vinícola está cercada por barreiras naturais
que dão origem a vinhos únicos de qualidade excepcional.

DE MARTINO
Uma vinícola de 1934 que busca criar vinhos que os
representem como família, que reflitam sua origem.
O primeiro passo foi sair em busca do melhor terreno para
plantar suas parreiras. Essa busca os levou a percorrer o Chile
do Norte ao Sul e também a Cordilheira da Costa. Foi dessa
maneira que escolheram um solo com potencial para
produzir excelentes vinhos, com uma plantação que se baseia
em principios orgânicos e de colheita oportuna.
Hoje, com 80 anos de história, a vinícola combina a
experiência da terceira geração da família - representada por
Pietro, Marco e Remo De Martino - com o dinamismo e visão
da recém incorporada quarta geração, liderada Marco
Antonio e Sebastián De Martino.

O QUE INCLUI?
Tour guiado com
degustação na
Vinícola Tarapacá
(3 taças de vinho)
Tour guiado com
degustação na De
Martino (3 taças de
vinho)
Almoço em 3
tempos na vinícola
Tarapacá (Entrada
+ Prato Principal +
Sobremesa + água
mineral e vinho)
Transporte e
motorista/guia
Saídas: Segunda a
Sexta
Duração: das 9 às
18h30
Investimento:
$75mil pesos
chilenos por
pessoa.
Mínimo 4
passageiros

WINEDAY MAIPO TRADICIONAL
COUSIÑO MACUL, CONCHA Y TORO E SANTA RITA

*Caso alguma viníciola não tenha disponibilidade na data do seu tour, substituiremos por outra da mesma região.

COUSIÑO MACUL
Com mais de 150 anos de história a Vinícola Cousiño Macul
tem sido testemunha das mudanças que aconteceram em
Santiago. Fundada por Isidora Goyenechea de Cousiño, quem
ostenta o título de ser a primeira mulher à frente de uma
empresa do ramo vitivinícola.
Cousiño Macul também foi pioneira na exportação de vinhos
nacionais, posicionando o país como uma referência na
indústria desde o final do século XIX. Outro ponto que
merece destaque é a única que segue sendo administrada
por sua família fundadora. Preparem-se para visitar a bodega
original da vinícola, que foi construída em 1872 por arquitetos
trazidos da França exclusivamente para este propósito.

CONCHA Y TORO
Fundada em 1883 por Don Melchor Concha y Toro, um
importante político e empresário chileno, foi pioneira na
exportação dos seus vinhos e em ter suas ações na bolsa de
Nova York. É a maior do Chile e é atualmente controlada
pelas famílias Guilisasti e Larrain.
Reconhecida mundialmente pela qualidade de suas vinícolas
e excelência de seus vinhos, visitaremos a sua bodega para
conhecer mais detalhes sobre a produção dos seus vinhos e a
lenda do "Casillero del Diablo", um Cabernet Sauvignon
desenvolvido no terroir de Pirque e guardado em barricas de
carvalho francês por 20 meses,

SANTA RITA
Fundada em 1880 por Domingo Fernández Concha, que
introduziu finas uvas francesas nos privilegiados solos do Vale
do Maipo, o que somado à maquinaria especializada e
contratação de enólogos da mesma nacionalidade lhe
permitiu produzir vinhos com técnicas e resultados muito
superiores aos tradicionalmente obtidos na região, mudando
completamente a forma de elaborar vinhos no chile.
Em 1980 foi comprada pelo grupo Claro e Owens Illinois, e em
1988 os Claro assumiram o controle da empresa.

O QUE INCLUI?
Tour guiado com
degustação na
Vinícola Cousiño
Macul (3 taças de
vinho)
Tour guiado com
degustação na
Vinícola Concha y
toro (3 taças de
vinho)
Tour guiado com
degustação na
Santa Rita (3 taças
de vinho).
Cada vinícola
presenteia o
cliente com uma
taça, a taça que
utilizam na
degustação.
Almoço na vinícola
Alyan ou Santa
Rita (Prato
Principal +
bebida).
Transporte e
motorista/guia
Saídas: Terça à
Sexta
Duração: das 8h às
18h30
Investimento:
$75mil pesos
chilenos por
pessoa.
Mínimo 4
passageiros

ALYAN SUNSET / NIGHT

O QUE INCLUI?
Tour guiado com
degustação
durante o
entardecer na
Vinícola Alyan
(3 tipos de vinhos)
Jantar na Alyan
(Tábua de Queijos
e Petiscos + Prato
Principal + vinho e
água + sobremesa).
Não incluso outras
bebidas.
A Alyan já está presente em nosso Wineday Maipo Andes e
nos surpreendeu quando nos comunicou que seria a primeira
vinícola de Santiago com um tour regular noturno.
Um passeio imperdível para quem quer degustar e conhecer
um pouco mais sobre vinhos enquanto contempla o
entardecer, para quem não espera ficar com a taça vazia
durante todo o tour e para quem quer uma experiência única
e exclusiva em uma vinícola.
O jantar é servido de uma maneira menos formal (sem mesa
posta e outras firulas) e além da garantia de taças cheias
durante todo o período em que estivermos na vinícola, você
também pode pedir um BIS do prato principal.
O que os simpáticos donos da Alyan querem, Andrés Pérez e
Alicia Balmaceda, é que vocês degustem seus vinhos e
passem momentos inesquecíveis durante essas horas.

Transporte e
motorista/guia
Saídas: Segunda à
Sábado
Duração: das 16h
às 22h. Esses
horários são
ajustados de
acordo com as
estações do ano.
Investimento:
$48mil pesos
chilenos por
pessoa.
Mínimo 4
passageiros

