
• Tome a Ruta/Rodovia 68 direção leste para Santiago.
• Assim que se aproxima de Casablanca, siga a sinalização para Villa Alemana.
• Quando sair e cruzar a ponte para Villa Alemana, siga imediatamente o sinal de retorno para Valparaiso. Retorne à
Ruta 68 e saia inmediatamente na próxima saída (Villa Alemana / Las Dichas)
• Continue dirigindo para leste, paralelo à Ruta 68, como se estivesse a caminho de Santiago. Continuar neste estrada
local (F844) e vire à direita para “Las Dichas”.
• Ao chegar a uma floresta de eucalipto, siga por mais ~ 6 km, atravessando uma pequena ponte chamada "La Draga."
Mantenha-se à esquerda já que as duas estradas pequenas se unem à direita.
• Irá passar por uma leiteria, com um silo, à direita e continue mais 0,5 km até a entrada do nosso vinhedo do lado
direita.
• Nossa entrada é marcada por uma placa de madeira, com o nosso nome e logotipo, no início de uma estrada de
terra com palmeiras em direção às colinas. Siga pela estrada até ver uma pequena cabana à esquerda; vire à direita
para chegar à nossa vinícola no canto de uma colina.

SAINDO DE VALPARAÍSO / VIÑA DEL MAR 

(aproximadamente 1 hora em automóvel) :

Hijuela el Maitén, Casablanca, Chile / +56 2 2405 4800 
www.kingstonvineyards.com

GOOGLE MAPS: 

https://goo.gl/maps/Kuet7M3D3HS2

COORDENADAS GPS:

-33.316767, -71.460614

COMO CHEGAR A KINGSTON FAMILY VINEYARDS

• Tome a Ruta/Rodovia 68 direção oeste para Valparaíso e Viña del Mar.

• Depois de passar o pedágio (peaje) do Vale de Casablanca, tome a saída para Casablanca Lo Vasquez (3 saídas
depois do pedágio, seguindo as placas para Casas del Bosque)

• Virar à esquerda no alto do viaduto.

• Continue no viaduto e siga a rua Constitución (cerca de 1km) até chegar a uma parada com 4 saídas (haverá um
posto de gasolina Copec à sua esquerda, logo antes da parada).

• Vire à direita e continue seguindo as placas para Viña Casas del Bosque. Depois de 500 metros a Estrada fará
uma curva saindo da cidade.

• Passe a Viña Casas del Bosque à sua esquerda e continue por mais 2,5 km até ver a entrada de nossa vinícola à
esquerda.

•Nossa entrada é marcada por uma placa de madeira, com o nosso nome e logotipo, no início de uma estrada de
terra com palmeiras em direção às colinas. Siga pela estrada até ver uma pequena cabana à esquerda; vire à direita
para chegar à nossa vinícola no canto de uma colina.

SAINDO DE SANTIAGO, CHILE 

(aproximadamente 1 hora y 30 minutos em automóvel) :


