
 

Direto das adegas do Château La Mission Haut-Brion, um século 
dos vinhos mais procurados do mundo está sendo lançado pela 

primeira vez em uma única venda, na Sotheby's de Nova York, no 
dia 19 de outubro  

PARIS, 10 de outubro de 2016 /PRNewswire/ -- "O que eu vejo nessas garrafas são vários 
amigos antigos, várias lendas, várias garrafas que eu nunca tive a oportunidade de 
experimentar e, provavelmente, nunca experimentarei, pois são muito raras." – Príncipe 
Robert de Luxemburgo, presidente e diretor geral da Domaine Clarence Dillon. 

Aclamado crítico de vinhos, o Sr. Robert Parker homenageou La Mission com a pontuação 
perfeita de 100/100 em nove ocasiões; mais do que qualquer outro célebre Château em Bordeaux. 

"Eu tenho mais garrafas de La Mission Haut-Brion em minha coleção particular do que 
qualquer outro vinho... Há tempos La Mission é um dos melhores vinhos do mundo, bem 
como um dos mais notavelmente consistentes."  - Sr. Robert Parker Jr, 3 de setembro de 2012. 

Os colecionadores terão a oportunidade de adquirir garrafas extremamente raras desse vinho 
exclusivo, considerado por muitos o 6º premier cru não oficial de Bordeaux. 

"…com base na maioria das avaliações dos críticos, consumidores e índices do comércio, 
La Mission é considerado tão bom quanto 'o sexto premier cru' e possui algumas das 
melhores classificações de qualquer vinho... Ao considerar as diferentes épocas de colheita 
do Château La Mission Haut-Brion, os especialistas em vinhos o reconhecem como um dos 
melhores vinhos do mundo." 

Sr. Jamie Ritchie, diretor mundial da Sotheby's Wine. 

O mercado de vinhos finos Liv-Ex também considerou o Chateau La Mission Haut-Brion como o 
6

th
 premier cru em todas as reclassificações dos vinhos de Bordeaux desde 2009. 

"É a quarta vez que o Liv-Ex realiza sua própria classificação, e o La Mission Haut-Brion foi 
considerado um premier cru todas as vezes." -  Liv-Ex, 14 de julho de 2015 

Esta é a primeira venda voltada exclusivamente para os vinhos de La Mission, oferecendo ao 
colecionador exigente a oportunidade única de adquirir alguns dos vinhos brancos mais raros e 
finos do mundo, como o Chateau Laville Haut-Brion e Château La Mission Haut-Brion Blanc. 
Apenas 500 caixas desses vinhos brancos são produzidas por ano. 

Além disso, o leilão permitirá que os licitantes contribuam para uma excelente causa da cidade de 
Nova York. Uma iniciativa de caridade para ajudar a organização sem fins lucrativos GOSO 
(Getting Out and Staying Out) realizará um jantar no novo restaurante gourmet da Domaine 
Clarence Dillon, o Le Clarence, no coração de Paris. Essa iniciativa também incluirá uma visita 
privativa e almoço para seis pessoas no Château La Mission Haut-Brion 

 

CONTATO: Sabrina Ubinana, tel.: +33 (0)1 40 73 87 23 / e-mail: 
s.ubinana@domaineclarencedillon.com 

 


