
E V E N T O S
FINCA VICTORIA



A 33 km do aeroporto internacional El Plumerillo e 27 km da Cidade de 
Mendoza, Finca Victoria se localiza no coração de Las Compuertas, 
Luján de Cuyo, em um corredor histórico de vinho, primeira zona, com 
excelente conectividade e acesso, em um vale vitícola ao pé da RP82 
(Rodovia Panamericana). 
Contamos com múltiplos espaços para a realização de eventos sociais, 
educativos, corporativos e culturais, tanto para aqueles de caráter 
íntimo como para os de grande escala. Os 36 hectares de vinhedos 
oferecem variadas locações internas aptas para o uso das instalações 
atuais bem como espaços exteriores. 
Atualmente nossos setores habilitados para a organização de eventos 
são:

• PRAÇA VERDE - ZONA REPRESA
• CASA DO ENÓLOGO 
 • GALERIA, VISITOR CENTER,  ADEGA & TERRAÇO
- RESTAURANT “5 SUELOS - COCINA DE FINCA”
• JARDINS DA CASA VICTORIA

FINCA VICTORIA 



FINCA VICTORIA -  MASTER PLAN 



Com a vista imponente do cordão montanhoso a oeste e dos cerros 
perimetrais da fazenda, este setor verde de 1800 m2, limítrofe com a 
represa e rodeado de vinhedos, oferece a possibilidade de realizar todo 
tipo de eventos em grande escala, ao ar livre ou com a possibilidade de 
montar barracas ou estruturas especiais, sob a autorização e 
supervisão da vinícola. Recomendado para celebrar eventos diurnos, 
noturnos e belos entardeceres. 
Ao ingressar no setor denominado "Las Aguas - Ponto de Encontro", há 
uma praça seca de conceito irregular mimetizada com o entorno, ideal 
para recepções, que possui uma pérgola propicio para a organização 
de cerimônias civis. O espaço aberto adjacente está localizado na 
lateral do espelho d’água de 7 mil litros, represa de design harmônico 
que se integra na paisagem natural da vinha e abastece de maneira 
sustentável toda a atividade produtiva da fazenda. 
Meetings corporativos, eventos culturais ou esportivos, casamentos, 
aniversários e celebrações sociais de todo tipo são bem-vindos nesta 
praça verde de grande tamanho. 
Oferecemos o espaço como aluguel de locação ou a possibilidade de 
brindar o assessoramento de nossa equipe para a organização integral 
dos eventos.  
A fazenda conta com segurança privada e amplo espaço de 
estacionamento nas ruelas entre os vinhedos.

PRAÇA VERDE E PRAÇA SECA - ZONA REPRESA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

• Área aberta - praça verde: 
1800 m2 (30 x 60 m). 
Apto para a montagem de barracas de até 500 pessoas. 

• Represa: aterro perimetral. 
Não apto para a circulação durante os eventos. 

• Capacidade de estacionamento na fazenda (na área descampada e 
ruelas): 
150 veículos. 

• Serviços: 
Painéis de conexão elétrica. 
Sanitários de material com 4 pias, 2 banheiros adaptados para 
pessoas com mobilidade especial, 4 banheiros regulares e 3 urinóis.
Ponto de fogo: 3 grandes fogueiras fixas em área verde.
Pérgulas de cana meia sombra.
Duas barras fixas de material.

PRAÇA VERDE E PRAÇA SECA - ZONA REPRESA

SANITARIOS



CASA DO ENÓLOGO

A unidade denominada Casa do Enólogo é um complexo de 
hospitalidade que possui uma unidade de hospedagem privada e um 
espaço de áreas integradas com serviços para receber o visitante. 
Este setor oferece a possibilidade de ser utilizado em sua totalidade 
com reserva exclusiva ou de dispor o uso parcial de setores 
específicos. As áreas com as que conta são internas e externas, tais 
como: galeria, interior wine bar & visitor center, cave e restaurante 
(terraço, pérgola e exteriores).  
O espaço conta com serviços próprios: sanitário interno equipado para 
acesso de pessoas com deficiências e banheiros mistos exteriores no 
setor do restaurante. 



Casa do Enólogo conta com uma ampla galeria semicoberta que 
desponta sobre os vinhedos, com vista para a atividade produtiva da 
vinícola. Equipada com confortáveis livings, também oferece a 
possibilidade de adaptar o setor com outros móveis, próprios ou de 
aluguel, para usos formais. Setor ideal para tastings, almoços ou 
coquetéis. 

CASA DO ENÓLOGO – GALERIA



Nossa cozinha de fazenda “5 Suelos”, de próxima abertura, oferece 
espaços cobertos e ao ar livre para desfrutar da vista imponente dos 
Andes a oeste, e de magníficos entardeceres. Ideal para eventos 
formais ou coquetéis diurnos, noturnos e sunsets. 
O terraço conta com uma área coberta com amplas janelas integradas 
à área semicoberta, que desce até o pátio externo do restaurante 
rodeado de vinhedos. Estende-se o espaço íntimo entre os vinhedos 
com uma pérgola com capacidade para almoços ou jantares privados 
de até 8 comensais. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  
• Área total apta para eventos: 
196 m2

• Área semicoberta da galeria: 
56,94 m2 (3,90 x 14,60 m)

• Área da cave: 
42 m2 (6 x 7 m)

• Área do restaurante no terraço: 
54,90 m2 (interior 27 m2 / exterior 27,9 m2).

• Capacidade do restaurante interior: 
28 pessoas.

• Capacidade do restaurante exterior: 
42 pessoas.

RESTAURANTE “5  SUELOS -  COCINA DE FINCA”



Nossa unidade privada da fazenda, Casa Victoria, é um módulo em um 
setor exclusivo da propriedade ao resguardo sonoro, encravada entre 
o cerro e os vinhedos.  Este espaço, operado como casa de hóspedes 
ou para uso de eventos, conta com uma bela galeria, típica de uma 
casa de campo, rodeada pelo jardim com cercas baixas para desfrutar 
do exterior com vista plena dos vinhedos e área de fogos.
A galeria conjuga o encanto rural em um setor fresco e ventilado, com 
uma mesa imperial para 12 a 14 comensais. Nosso jardim de 600 m2 é 
ideal para reuniões descontraídas ao ar livre de tipo coquetel, equipado 
com confortáveis livings com fogões e braseiros. Dali se tem acesso 
aos serviços com banheiros mistos no exterior. Contamos com um 
setor de fogos equipado com ampla churrasqueira, forno de barro, 
disco de campo e fogo de chão e um alto balcão que funciona como 
mesa, ideal para reuniões informais ou aulas de cozinha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
• Área de jardim ao ar livre: 
600 m2. 
Capacidade até 60 pessoas no formato coquetel. 

• Área de churrasqueira equipada: 
Capacidade 12 comensais.

• Galeria coberta: 
45 m2. 
Capacidade 12 a 14 comensais.

CASA VICTORIA -  ÁREAS EXTERNAS 



R E S E R V A S

CONTATO

@duriguttiwinemakers d u r i g u t t i . c o m @DuriguttiWines

TURISMO & HOSPITALIDADE FINCA VICTORIA

turismo@durigutti.com
       +54 9 261 5988521


