
Ruta Provincial 94 Km 14,5  
Tunuyán, Mendoza, Argentina.

PRIVATE
VINEYARDS

INFORMAÇÃO GERAL
 

Projeto sustentável criado em 2008.

Localização: distrito Chacayes, município de Tunuyán, Vale de Uco, Mendoza, Argentina.

Latitude / Longitude: S 33º 36’ 2” / W 69º 17’ 12” (a 150km do aeroporto)

Altitude: 1.200 a 1.300 metros acima do nível do mar.

Terreno de 320 hectares.

75 hectares plantados em 2009 e 2010.

30% dos vinhedos orgânicos e 70% tratados organicamente (certificação orgânica em processo).

8 variedades: 4 tintas (Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot e Pinot Noir) & 4 brancas (Sauvignon Blanc, Chardonnay, 

Torrontés e Pinto Grigio).

.

.

.

.

.

.

.

.

GESTÃO DO VINHEDO
 
Qualidade das uvas:

OPÇÕES DO PROPRIETÁRIO
 

Elaborar vinho para seu consumo pessoal. Ex. 1 barrica = 285 garrafas.

Elaborar vinho para comercializar de forma independente (é preciso determinar o mercado, objetivo de comercialização, etc).

Vender as uvas para terceiros (em 2018 o quilo de uvas Malbec Premium foi vendido em USD 1,38-).

Qualquer combinação das opções anteriores.

Plano Custo Zero: o proprietário não paga manutenção anual nem dispõe de suas uvas.
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VINHEDOS PRIVADOS

Vinhedos à venda desde 2.000m2 - em produção desde 2012 -.

Escritura do terreno em nome do proprietário.

Vinícola boutique com tecnologia de vanguarda, inaugurada em 2016. 

Equipe de engenheiros agrônomos e enólogos de excelência.

Agricultura de precisão, liderada pelo Consultor Internacional Pedro Parra.

Microvinificação sob a tutela do renomado Winemaker italiano Alberto Antonini.

Gestão personalizada dos vinhedos e da vinificação.

Planejamento anual de vinificação em parceria com a equipe de especialistas da Casa de Uco.

Benefícios para proprietários no Resort: 50% de desconto em hospedagem e 15% em F&B.

Uso da sala de jogos, sauna, piscina, hidromassagem, academia, bicicletas e cavalos.
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FACT SHEET

. Uvas de qualidade Premium: 10.000 a 12.000 kg/ha (aproximadamente 10.000 garrafas).

. Uvas de qualidade Super / Ultra Premium: 6.000 a 10.000 kg/ha (aprox. 8.000 garrafas).

Custo de Manutenção anual:

Inclui: irrigação, manutenção do solo e da videira, poda, raleio, desfolha, fertilização, controles, impostos e 

mão de obra.



SUSTENTABILIDADE

30% da propriedade com �ora e fauna autóctone / lagoas arti�ciais para reserva de água / horta orgânica / compra de 
produtos da estação a pequenos produtores locais / irrigação por gotejamento /  arquitetura para economia energética 
(isolamento térmico) / painéis solares / coleta seletiva de lixo / reciclagem 

TERROIR
 
Solo

. Aluvial, muito heterogêneo, baixa presença de material orgânico, excelente drenagem.

. Aproximadamente 60% franco-arenoso e 40% pedregoso-calcário.

Clima
. Clima: desértico, seco.

. Média de chuvas: 220mm por ano.

. Insolação: 300 dias por ano.

. Temperaturas máximas/mínimas (novembro-março): 30ºC / 12ºC.

. Amplitude térmica média (diferença entre mínimas/máximas diárias) 18ºC.

Vinhedos
. Condução: sistema de espaldeira.

. Irrigação: gotejamento.

. Colheita: manual.

. Poda: Sistema Guyot.

VINIFICAÇÃO 
 
Serviços incluídos: colheita, vinificação, guarda, corte, suprimentos, engarrafamento, rotulagem e armazenamento. 

Na sessão de corte poderá adaptar seu vinho às suas preferências, sob a orientação de nossa equipe enológica.

Custo médio de elaboração em 2019 –por garrafa- é de U$4 a U$9, dependo do volume de elaboração.
* NÃO inclui design do rótulo NEM envio ao destino. 

Segmento de preços de venda ao consumidor -por garrafa- no mercado dos Estados Unidos é de US$ 15 a US$ 100.
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