
 
Em Dubai, a Le Clos lançou a mais completa e exclusiva coleção de vinho Grange do mundo, 

a qual abrange 60 anos 

 

A única coleção que contém todas as safras já produzidas está agora disponível para venda 
por AUD 660.000 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 6 de novembro de 2014 /PRNewswire/ -- A mais completa e 
exclusiva coleção de Penfolds Grange já posta à venda nas lojas está agora disponível por AUD 
660.000 na loja de vinhos finos e destilados de luxo, Le Clos, localizada no Aeroporto Internacional 
de Dubai, na encruzilhada do mundo. 

Clique aqui par ver o comunicado de imprensa de multimídia: 
http://www.multivu.com/players/English/72762586-le-clos-australian-wine-in-dubai/ 

Usando seu conhecimento para buscar por estas safras, a Le Clos selecionou 60 anos de história do 
vinho australiano em 61 garrafas, que incluem; 

 o extremamente raro Grange Cabernet Sauvignon de 1953, o qual se acredita haver apenas 
uns poucos no mundo 

 as 'safras escondidas'; 1957, 1958 e 1959 
 safras premiadas consideradas entre as melhores do mundo; 1955, 1976, 1990 e 2008 
 o mais recente Penfolds Grange de 2010 divulgado no mês passado para marcar o 60 o. 

lançamento consecutivo do vinho  

Os fabricantes do Penfolds Grange trabalharam em estreita colaboração com a Le Clos para 
certificar a coleção, incluindo o rearrolhamento de seis safras pelo enólogo chefe da Penfolds, Peter 
Gago. 

A Le Clos criou uma proposta inovadora para venda, permitindo que os eventuais compradores 
admirem a cadeia ininterrupta de safras como parte de um conjunto completo para colecionadores, 
bem como um adicional de duas safras de cada década, para que possam provar e apreciar. 

Oliver Dixon, diretor de vinhos da Le Clos, disse: "O fato de sermos extremamente apaixonados por 
nossos clientes foi o verdadeiro motivo da criação desta coleção. Nós da Le Clos estamos 
extremamente orgulhosos de termos formado o que é a mais completa e exclusiva seleção de 
Grange do mundo. Estamos animados em trazer algo tão raro aos amantes de vinhos e entusiastas 
que viajam de e para Dubai". 

Peter Gago, enólogo chefe da Penfolds acrescentou: "Estamos radiantes porque a Le Clos realizou a 
seleção de 60 anos de safras do Penfolds Grange, que é composta por 61 garrafas, e agora a tornou 
disponível para compra em Dubai, na encruzilhada do mundo. Com uma reputação conhecida por 
colocar no mercado produtos raros e únicos, a Le Clos é um local ideal para trazer a história do 
Penfolds Grange aos consumidores globais". 

A Le Clos transportou a coleção de vinhos com cuidado meticuloso em um espaço de clima 
controlado por 12.000 km até a sua nova casa em Dubai, trabalhando em parceria com as empresas 
dnata, Skycargo e Freightworks do Emirates Group. A loja criou uma instalação sob medida, de clima 
controlado, projetada para exibir sua 'joia da coroa' na loja, com um vídeo e um microsite que detalha 
a cronologia histórica e história do Grange para que os clientes possam desfrutar durante seu lazer, 
no aeroporto, ou online através do site da Le Clos, http://www.leclos.net. 

 



CONTATO: Para mais informações, entre em contato com: Kaye Rawlings, +971-50-858-7178; 
Natasha Ighodaro, +971-56-369-8418, PenfoldsGrange@IPN.ae 

 


