VI K R E T R E A T S - O Melhor Por Perto

ONDE COMER
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La Susana | La Susana restaurante de praia representa a última tendência na cozinha uruguaia fresca, local e orgânica. O Chef
Executivo Marcelo Betancourt utiliza os mais frescos ingredientes locais da temporada e salienta através de suas receitas os sabores
do Atlântico Sul, do campo e das terras de cultivo que cercam o lugar, se munindo de técnicas locais e regionais para produzir
experiências gastronômicas simples e deslumbrantes. La Susana abre suas portas todo dia para o almoço e coquetéis ao pôr do sol,
enquanto La Susanita –bar e lounge noturno de La Susana–, fica aberto das 22:00 até bem tarde à noite, com música, drinques de
autor e tapas.
www.lasusana.com | +598 4486 2823 // +598 95 192 555
http://lasusana.com/upload/iblock/ba8/CNT_GoldList_LS_Feb2016_edited.pdf

El Asador em Estancia Vik José Ignacio | Experimente o mais típico churrasco uruguaio em um fantástico entorno onde as
tradições gaúchas vão de mãos dadas com a arte uruguaia contemporânea neste restaurante recentemente aberto ao público. Ele
pode ser desfrutado num delicioso estilo familiar ou com uma comida de três passos. Desfrute todos os dias de um almoço ou
jantar no Parrillero, um ambiente repleto de arte na sala de jantar de tijolo abobadado, ou junto à piscina de mármore Absolute
Nero, com vistas à paisagem de campo, rio e Lagoa José Ignacio. O Chef Marcelo Betancourt e seu time se orgulham em comemorar as tradições do Uruguai nas comidas, oferecendo sempre os alimentos mais frescos do mercado e da nossa horta. Peça o
icônico vinho VIK do Valle de Millahue, o “Lugar do Ouro”! Agora aberto ao público mediante reserva de 13:00 a 16:00 e de 20:00
a 23:00 h, todo dia.
www.asadorjoseignacio.com | +598 94 605 212 //+598 94 605 314
Cielomar em Playa Vik José Ignacio | Recreie seus sentidos em Playa Vik com nosso peixe grelhado de autor e comidas de
três passos, enquanto você aprecia as vistas do Atlântico Sul que vão desde Praia Mansa até Punta del Este, com os barquinhos dos
pescadores bem perto, lá onde nosso chef escolheu a pesca do dia nessa mesma manhã. Fique à vontade na sala de jantar do Parrillero, no terraço com vista para a praia ou junto ao braseiro e desfrute das deliciosas comidas com uma taça de vinho VIK. O pôr
do sol desde Cielomar foi descrito como o melhor do mundo e as maravilhosas estrelas do Hemisfério Sul não ficam muito atrás.
Verdadeiramente uma experiência inesquecível! Agora aberto ao público mediante reserva de 13:00 a 16:00 e de 20:00 a 23:00 h,
todo dia.
www.cielomarjoseignacio.com | +598 4486 2619//+598 4486 2611
Zodíaco em Bahia Vik José Ignacio | O bistrô contemporâneo Zodíaco foi inspirado pelo reconhecido artista e colorista
uruguaio Carlos Musso, cujos impactantes murais pintados no teto atraem toda a atenção dos comensais com sua mística representação das musas, estrelas e o zodíaco. Os visitantes vão desfrutar de um cardápio fixo criado pelo Chef Executivo Marcelo Betancourt e sua equipe, que representa uma fina variedade de pratos criativos e contemporâneos, cheios de sabores e sempre utilizando
os mais frescos ingredientes do dia. Os pratos incluem carnes uruguaias de bovinos alimentados com ervas, peixe fresco e frutos
do mar, legumes e frutas orgânicas da Estancia Vik e de nossos fornecedores locais. Agora aberto ao público mediante reserva de
13:00 a 16:00 e de 20:00 a 23:00 h, todo dia.
www.zodiacojoseignacio.com | +598 95 444 451 +598 95 444 452

Marismo | Fique junto às árvores e à fogueira na areia numa bela noite de verão. Marismo fica a 5 minutos de carro da Playa
Vik e Bahía Vik, e a 10 minutos de Estancia Vik. Não deixe de experimentar o cordeiro!
restaurantmarismo.com

Naam | Nos bosques de José Ignacio, feito de bambu, este restaurante oferece cozinha variada e um bar de vinhos com
diferentes alternativas nun ambiente amigável e relaxado.

Parador La Huella | Comida casual e simples na Playa Brava de José Ignacio. Ingredientes frescos e bom astral para o almoço
ou o jantar. No vilarejo de José Ignacio e a poucos passos de Playa Vik.
www.paradorlahuella.com
Almacen El Palmar | O novo reduto de Jean Paul resulta um excelente lugar para um café da manhã “francês” com deliciosa
viennoiserie, almoços casuais ou para jantar cedo. Aberto todos os dias a partir das 10:00 h. Música ao vivo combinada com
cardápios especiais nas noites de verão.

La Olada | Este aconchegante e íntimo restaurante serve deliciosas comidas caseiras típicas do lugar. Aceita apenas VISA ou
dinheiro. http://culture.oasiscollections.com/the-best-restaurants-in-jose-ignacio-top-5-for-uruguayan-summer/

Tomate Perita | Opção gastronômica bem casual na praça central de José Ignacio, Tomate Perita é uma maravilhosa escolha
para famílias com crianças pequenas que gostam de pizza. Pertinho de Playa Vik. Lembre-se de fazer uma parada ao lado para
saborear um sorvete Freddo de doce de leite antes de voltar! www.sofianeiman.com/tutta/

Santas Negras | Logo na saída do vilarejo de José Ignacio, este restaurante local oferece café, almoços leves e jantares cedinho.
www.facebook.com/Santas-Negras-469384359762537/

La Juana | Aconchegante e íntimo restaurante que oferece comidas caseiras da região.
www.facebook.com/Juanacocinabar/

GARZÓN (a 30 minutos de Estancia Vik)

Garzón | Dê um pulo e visite o restaurante do chef argentino Francis Mallmann no colonial vilarejo de Garzón e experimente
o mundo de Mallmann. Durante o dia, passeie pela praça e visite as poucas lojas do lugar e a galeria de arte deste pequeno e
fascinante vilarejo. Somente em dinheiro.
www.restaurantegarzon.com

Bodega Garzón | Agora conhecida como La Toscana do Uruguai, Bodega Garzón conta com mais de 1600 hectares de
plantações de oliveiras e vinhedos com boa comida e o vinho próprio do lugar. Desfrute da bela vista do vinhedo!
bodegagarzon.com/en/

MANANTIALES (a 15 minutos de José Ignacio)

O´Farrell | Um favorito do lugar de todos os tempos, por Hubert O’ Farrell, um dos melhores empresários gastronômicos
da Argentina, oferece cozinha mediterrânea e internacional num belo ambiente. Aceita AMEX ou dinheiro unicamente.
www.ofarrellrestaurant.com
No me olvides | Ótimas pizzas, sempre lotado!

https://www.facebook.com/pages/No-Me-Olvides-Manantiales/182684595087715

The Fish Market | Ambiente com muito estilo, peixe fresco grelhado/cardápio de praia num restaurante ao ar livre. Ótimo
para aqueles dias ensolarados! Somente em dinheiro.
https://www.facebook.com/Fish-Market-Manantiales-216881814991852/

La Linda | Refúgio para os amantes do sabor, oferece ao longo de todo o dia seus pães caseiros, pastelaria e bolos, mais
cardápio de café da manhã e almoço com especialidades grelhadas, pizzas e sanduíches. Ideal para um almoço leve.
http://www.lalindabakery.com/

Elmo | Pizzaria casual, mas muito sedutora, localizada no meio do nada; a visita vale a pena mesmo. O lugar fica sempre lotado
e tem um bar bem atraente. Fundamental reservar com antecedência!
https://www.facebook.com/pages/Elmo-Resto-Bar/431383803698032

Mistura | Uma mistura de sabores e uma ampla carta de vinhos num sofisticado restaurante decorado pela esposa do chef.
www.misturamanantiales.com

LA BARRA (a 25 minutos de José Ignacio)

Flo | Excelentes beirutes, saladas e omeletes com a opção de vista para o oceano no terraço, ou vista para a rua nas mesas
da calçada, ambas as opções altamente recomendáveis.
https://www.facebook.com/FLO-Cafe-Bar-240119966039461/

Rex | Esta barraca de chivitos no centro é um lugar muito popular de encontro depois de surfar. Saborear um chivito é
um “must” para quem visita Uruguai.
www.rexpuntadeleste.com

Medialunas Calentitas | Todo um ícone em Punta, fica apenas uma esquina antes da emblemática ponte ondulante que
separa La Barra de Punta del Este, fazem as melhores croissants quentinhas (croissants à uruguaia). Impossível comer só
uma, faça um parada e compre uma dúzia para levar. No verão, aberto até tarde.
Crepas | É o lugar certo para comer crepes de doce de leite.
www.crepas.com.uy

Al Forno | Um restaurante aconchegante. Ótima comida caseira. Recomendamos experimentar o rótolo!
www.restaurantealforno.com/puntadeleste/
PUNTA DEL ESTE

La Bourgogne | Jean Paul Bondeaux muda sua maravilhosa cozinha francesa para Punta no verão (perto do centro
comercial Punta Shopping). Seus restaurantes La Bourgogne no Alvear Palace de Buenos Aires e no The W Hotel de
Santiago do Chile são famosos no mundo todo.
http://labourgogne.uy

L’Auberge | Chá com waffles no tradicional L’Auberge Hotel e um passeio pelas flores no seu charmoso jardim resultam
uma experiência única. É um clássico de Punta del Este e um favorito das famílias com crianças. Não precisa de reserva
prévia. Recomendamos chegar cedo (17:00 h).
www.laubergehotel.com
MALDONADO

Cantina del Vigia | Um lugar fora do comum. Localizado em Maldonado, esta cantina oferece excelente comida uruguaia
com um maravilhoso espaço ao ar livre. Dos mesmos donos de Marismo.
http://cantinadelvigia.com/

CO C K T A I L S
La Susana - José Ignacio | O pôr do sol nas dunas de praia La Mansa é a parada obrigatória de cada dia. Este restaurante
e lounge é caracterizado pela sua excelente música, o bom astral sul americano e criativos drinques. Descanse seus pés na
areia e fique extasiado com o melhor pôr do sol de todo o planeta.
http://lasusana.com/upload/iblock/c00/CNT_GoldList_LS_Feb2016.pdf

La Susanita- José Ignacio | Bar noturno e lounge de La Susana fica aberto das 20:00 até bem tarde à noite com boa
música, drinques de autor e tapas. O lugar perfeito para se relaxar com amigos depois de jantar e desfrutar do ambiente,
da música e de nossas Christiania Caipiroskas e do vinho VIK e das fogueiras... com os pés na areia!
http://lasusana.com/upload/iblock/c00/CNT_GoldList_LS_Feb2016.pdf

Moby Dick - Punta del Este | O emblemático pub de Punta del Este. Gente jovem, turistas misturados com as pessoas do lugar.
http://www.mobydick.com.uy

Tequila | “A” boate do lugar, com excelente música e drinques, com a presença de diferentes DJs a cada noite. Muito
popular entre os turistas.
https://www.facebook.com/pages/Tequila-Night-Club-Punta-Del-Este-Uruguay/208569169236364

La Barra | A rua principal de La Barra é o lugar onde a vida noturna se concentra, com centenas de jovens que no verão se
reúnem toda noite e vão de bar em bar, escutando música e se conhecendo. Alguns dos lugares para ver e se mostrar são 3
Mundos e Café El Tesoro.
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El Chiringuito | Novo nesta temporada em La Susana, El Chiringuito oferece peças artesanais escolhidas e produtos exclusivos
de Vik Retreats. Aqui também você pode comprar o vinho VIK. Horários: de 13:00 a 21:30 h. todo dia.
Bahia Vik Shop | Encontre algo especial e único na loja de Bahía Vik, localizada junto à recepção em Bahía Vik José Ignacio.
Além da roupa Boho Chic e peças personalizadas, este ano também vamos contar com o único caviar uruguaio, além do vinho VIK.
Sentido | Localizado junto à La Huella, esta loja de moveis criativos, decoração e vestimenta tem um pouco de tudo.
Bajo el Alma | Em frente à praça principal de José Ignacio, este favorito do lugar conta com acessórios artesanais e roupa.
Takkai Casa | Ao lado de Tutta, na praça de José Ignacio, oferece roupa, acessórios e peças de decoração.
Santas Negras | Localizado logo à saída do vilarejo, esta loja oferece de decoração até vestimenta e peças de lã tricotadas à
mão.ante, junto a Playa Vik.
La Esteña | Loja de decoração do arquiteto Martín Gomez.
El Canuto | Roupa interessante, junto à Playa Vik.

MANANTIALES

Victoire | É um pequeno lugar cujos proprietários são um casal de franceses. Este novo lugar oferece amostras dos desenhos
exclusivos de Saint Tropez.

Capadoccia | Principalmente tapetes.
Occidente | Móveis de Design.
Mónica Melhem | Ótima para peças de decoração.
El Camarín | Vestidos e acessórios de 1900 restaurados à mão.
Osklen | Esta reconhecida loja de um designer brasileiro é um lugar ideal para adquirir roupa moderna com muito estilo.
Roberta Roller Rabbit | Loja a caminho de Manantiales e Punta del Este. É uma grife inspirada nas viagens, oferece artigos
exóticos, sofisticados e a bom preço, acessórios e elementos de decoração.

LA BARRA

Mar Abierto | Nova loja junto à ponte ondulante, com móveis decorativos e bonitos acessórios para o lar.
Paul deco | Propriedade de Pablo Chiappori, um designer de interiores argentino, aqui você vai encontrar móveis originais e
peças de decoração.

PUNTA DEL ESTE

Doma | Bolsas, casacos e calçado de couro.
La Martina | Camisas polo e outras roupas do “Ralph Lauren” da América do Sul.
Manos del Uruguay | Uma cooperativa de artesãos da região que criam peças originais de lã, couro e alpaca. Bonitas
e originais lembranças do Uruguai.
AONDE IR - AMANTES DA ARTE

Fundación Atchugarry | O escultor mais prestigioso do Uruguai, Pablo Atchugarry, recebe visitantes do mundo todo
em seu museu, centro de exposições, ateliê e centro de artes cênicas. Veja alguns exemplos dos trabalhos de Atchugarry em Estancia Vik e Playa Vik. Localizado na Ruta (estrada) 104, Manantiales, a 15 minutos de José Ignacio. Entrada
livre e gratuita. Fechado às segundas-feiras.
http://www.fundacionpabloatchugarry.org/es/eventos
Galería Las Misiones – José Ignacio | Esta galeria é especializada em peças de arte de alguns dos artistas contemporâneos
mais importantes do Uruguai e da região. https://www.facebook.com/galeriamisiones/

Casa Pueblo – Punta Ballena | Casa Pueblo foi o lar e o ateliê de Carlos Paez Vilaró, um dos ícones culturais de Punta
del Este e do Uruguai. Este é um excelente lugar para desfrutar do pôr do sol em Punta del Este.
www.carlospaezvilaro.com
Museo Ralli Punta del Este | Este museu e fundação exibe trabalhos de artistas latino americanos contemporâneos.
www.rallimuseums.org

Galería Ciudadela – Punta del Este | Localizada perto do porto, esta galeria destaca trabalhos de artistas tradicionais
e contemporâneos, em particular artistas uruguaios. www.galeriaciudadela.com

