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Luxury Lodges of Australia
Experiência luxuosa, naturalmente isolada...

Um complexo de lodges de operação independente e 
acampamentos sofi sticados localizados em algumas das regiões 
mais deslumbrantes e especiais da Austrália. O sol, as areias, 
as paisagens diversas e os amplos espaços abertos desse país 
são luxos cada vez mais raros. As acomodações de luxo nos 
destinos da Austrália são exclusivos em virtude do acesso a 
locais extraordinários e ao pequeno número de pessoas que lá se 
hospedam por vez.

Primordial tanto quanto a localização, o lodge capricha nos 
prazeres do bem comer, bem beber e bem dormir. Mas é a 
exclusividade de acesso e a conexão com o lugar, as pessoas, o 
conhecimento, a arte e as experiências sob medida oferecidas por 
cada lodge que são um retrato do verdadeiro luxo e mostram a 
extraordinária diversidade australiana.

luxurylodgesofaustralia.com.au

 LuxuryLodgesOfAustralia

 luxurylodgesofaustralia

YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust

Vimeo luxurylodgesofaustralia

#luxurylodgesofaustralia

Impressão em papel 100% reciclado

MT MULLIGAN LODGE
Northern Outback, Queensland

SILKY OAKS LODGE
The Daintree, Queensland

SAFFIRE FREYCINET
Freycinet, Tasmânia

SAL SALIS
Ningaloo Reef, Austrália Ocidental

SPICERS PEAK LODGE
Scenic Rim High Country,  
Queensland

PRETTY BEACH HOUSE
Próximo de Sydney, Nova Gales do Sul

THE LOUISE
Barossa Valley, Austrália Meridional

TRUE NORTH
The Kimberley, Austrália Ocidental 
e destinos em toda a Austrália

EMIRATES ONE&ONLY 
WOLGAN VALLEY
Blue Mountains, Nova Gales do Sul
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LONGITUDE 131°
Uluru, Território do Norte

EL QUESTRO HOMESTEAD
The Kimberley, Austrália Ocidental

SOUTHERN OCEAN LODGE
Kangaroo Island, Austrália Meridional
(no momento, fechado para reforma)
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LIZARD ISLAND
Great Barrier Reef, Queensland
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LAKE HOUSE
Daylesford, Victoria

16
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ARKABA
Ikara-Flinders Ranges, 
Austrália Meridional

BAMURRU PLAINS
Top End, Território do Norte

CAPELLA LODGE
Lord Howe Island, Nova Gales do Sul

864

CAPE LODGE
Margaret River, Austrália Ocidental

QUALIA
Great Barrier Reef, Queensland



Para quem quer diversidade e 
luxo na natureza, a Austrália é 

uma preciosidade...

Quem somos
Formada em 2010, a Luxury Lodges of Australia é uma organização 
associativa que atua como voz coletiva dos melhores campings e lodges da 
Austrália, um verdadeiro ponto de referência para quem busca experiências 
de luxo em suas viagens pela região. Com lodges de propriedade e 
operação independentes, só não vá achando que este é uma associação 
hoteleira como as outras: somos um grupo de empreendedores com ideias 
afins. Cada um de nós nutre tal paixão por uma região especial da Austrália 
a ponto de investirmos profundamente na criação de acomodações 
luxuosas, mas intimistas, além de experiências feitas sob medida, 
exatamente como buscam viajantes sofisticados de todo o mundo. Os 
lodges são muito mais que um mero lugar para ficar.

Nosso luxo
Nosso luxo está profundamente enraizado na exclusividade de acesso 
aos extraordinários locais, experiências e povo da Austrália. São lugares 
que expressam a diversidade natural, a cultura, a personalidade e o modo 
de vida do país. Cada lodge criou experiências exclusivas capazes de 
revelar os aspectos mais extraordinários da região: cenários naturais, vida 
selvagem terrestre e marinha, culturas das nossas Primeiras Nações, nossa 
rica e diversificada oferta de alimentos e bebidas e muito mais. Ao todo, os 
lodges oferecem mais de 250 experiências, em parceria com mais de 1.600 
fabricantes, guias, artistas, produtores e personagens locais. Isso tudo vai 
fundo nas regiões em que estão localizados, criando uma conexão genuína 
com o lugar. E, juntos, eles representam o que há de melhor no estilo de luxo 
com a cara da Austrália.

Nossos motivos
Os lodges têm como objetivo mostrar o espírito do lugar e criar um vínculo 
entre os hóspedes e a região. Não tem a ver com a semelhança entre as 
hospedagens, e sim com a singularidade de cada uma e com a forma 
como refletem a diversidade e autenticidade da experiência australiana. 
E não importa se o destino é um lodge, um camping de luxo no outback 
australiano, um refúgio em um vinhedo ou um destino gastronômico – seja 
na praia, no deserto, nos corais, em uma ilha ou na natureza selvagem. 
Isso tudo, ainda, anda de mãos dadas com a proteção do meio ambiente 
e das comunidades onde estamos presentes. Esse é nosso propósito 
central, seja preservação da vida selvagem, proteção e regeneração da 
flora, colaboração e engajamento com a comunidade, entre outros. Cada 
lodge traz consigo uma história, com a qual os hóspedes podem se 
envolver como desejarem. Para saber mais sobre essas histórias, acesse: 
luxurylodgesofaustralia.com.au/sustainability
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“ Escondido abaixo da antiga Flinders 
Ranges e cercado pela imensidão 
do outback australiano, nada escapa 
à preservação nessa propriedade 
sabiamente convertida… O Arkaba é a 
prova de que turismo e preservação são 
capazes de melhorar o meio de vida local 
e a população de vida selvagem.” 
Holly Tuppen para The Long Run  
e FOUR Magazine.

 Aeroporto doméstico mais próximo: Port Augusta 
 Tempo até o lodge: 75 minutos de carro

 Aeroporto internacional mais próximo: Adelaide 
 Tempo até o lodge: 5 horas de carro ou 1 hora 
 de voo fretado privativo desde Adelaide  
 ou 1,5 hora desde a Kangaroo Island (direto)

 Número de quartos/suítes: 5

 Recebe hóspedes com crianças a partir de  
 8 anos de idade

Arkaba
Ikara-Flinders Ranges, Austrália Meridional
Contato: +61 (0)2 9030 6312
ou arkaba@wildbushluxury.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Paisagem ancestral moldada por milhões de anos de atividade geológica, a Ikara-
Flinders Ranges é um verdadeiro retrato do que há de mais impressionante no outback 
australiano.

O antigo curral de ovelhas do Arkaba foi transformado em uma próspera área de 
preservação da vida selvagem e abriga uma variedade incrível de pássaros e animais 
selvagens. O verdadeiro luxo do Arkaba vem do privilégio de dividir essa espetacular 
área particular de preservação, com quase 250 mil km², com apenas dez hóspedes e 
os guias especializados.

A área em que o Arkaba está localizado é um tributo à rica tradição pastoril, em 
um estilo rústico chique. Os cinco quartos da propriedade são um oásis de conforto 
em meio à paisagem inóspita e acidentada. É lá onde os hóspedes podem sentir 
um gostinho da clássica hospitalidade do interior australiano, em uma experiência 
Wild Bush Luxury com todo o conforto comandada por guias experientes em pleno 
outback.

Hikings, chamados de “bushwalks” nessa região, são uma verdadeira jornada visual 
através do tempo, entre leitos de riachos enfeitados com eucaliptos-vermelhos que 
mais parecem ser imortais. Passeios ao estilo safári revelam íngremes penhascos de 
arenito e a beleza de cordilheiras pré-históricas. Vá atrás da vida selvagem nativa 
com um dos conservacionistas do Arkaba ou dê um passeio com um dos primeiros 
habitantes, o povo Adnyamathanha, cuja conexão com a terra é muito anterior a 
qualquer explorador ou conquistador europeu aparecer por aqui. Vale fazer um voo 
para conferir o cenário deslumbrante sobre as formações de Wilpena Pound ou o lago 
Eyre (oficialmente Kati-Thanda Lake Eyre), a espinha dorsal da colorida Elder Range do 
Arkaba, sempre a um passo de distância. Sabe aquele drink no fim de tarde? Eleve-o 
a outro patamar: curta-o em uma montanha só sua enquanto o sol se põe por trás de 
uma das formações naturais mais incríveis do mundo, o Wilpena Pound — mas não 
deixe de dar um pulinho lá fora para conferir o céu estreladíssimo, entretenimento 
garantido que vem sendo moldado há 500 milhões de anos.

Arkaba
 Sobre a Terra Natal Adnyamathanha

Por que vir para cá
Seja um dos dez hóspedes a dividir 250 mil 
km² de outback e salvar a vida selvagem só 
por estar aqui. Ah, e aproveite e passeie por 
uma paisagem acidentada com 600 milhões 
de anos.

Dicas de quem entende
• Deixe o salto alto em casa. Traga calçados 

confortáveis para caminhar e siga os 
passos de Stuart, Mawson e Heysen 
— esse é um dos melhores lugares da 
Austrália para hikings e passeios em 4x4. 

• Venha curtir o esplendor da primavera, 
quando acácias, margaridas e ervilhas do 
deserto colorem a paisagem do outback 
australiano e a vida selvagem prospera. 

• Perca o fôlego com a dimensão da Terra 
Natal Adnyamathanha em um passeio 
de helicóptero, que garante um ponto de 
vista privilegiado para admirar o voo das 
águias e antigos eucaliptos-vermelhos.
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“ (…) é o mais próximo possível de um verdadeiro 
safári que é possível ter na Austrália. Sem 
contar com a piscina, as refeições alegres e 
as áreas de descanso com vista aberta, além 
de guias especializados de plantão. Mas a 
verdadeira atração é alçar voo pelas águas da 
bacia hidrográfica do Mary River, em espécie de 
mistura dos Florida Everglades com o Crocodilo 
Dundee. Até que o piloto, vestido de cáqui 
dos pés à cabeça, desliga o motor e tudo que 
se ouve são as plantas roçando, o mergulho 
das pernaltas garças e cegonhas-de-pescoço-
preto e os grasnados cada vez mais altos das 
marrecas-australianas.” 
Susan Kurosawa para The Australian

 Aeroporto doméstico e internacional mais  
 próximo: Darwin 
 Tempo até o lodge: 3 horas de carro ou  
 30 minutos de um belíssimo voo por avião  
 leve ou helicóptero

 Número de bangalôs do tipo Safári: 10

 Recebe hóspedes com crianças a partir de  
 6 anos de idade

Bamurru Plains
Top End, Território do Norte
Contato: +61 (0)2 9030 6313
ou bamurru@wildbushluxury.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Bamurru Plains, nas planícies aluviais do Mary River, é a resposta da Austrália para os 
safáris africanos no Okavango Delta. Um número enorme de pássaros e vida selvagem 
chama de casa essas planícies aluviais costeiras, savanas, matas e mangues — quase 
um terço das espécies australianas estão presentes por lá —, enquanto Kakadu e 
Arnhem Land, próximas, são o centro da cultura nativa australiana. É o ambiente 
perfeito para uma experiência Wild Bush Luxury mesmerizante. 

O Bamurru Plains oferece uma das experiências com vida selvagem mais ricas da 
Austrália: dezenas de milhares de gansos alvinegros misturados em meio a milhafres, 
garças, garçotas e búfalos nas planícies aluviais, e kookaburras, papagaios, cacatuas 
e wallabies nas margens da mata. Os guias especializados do Bamurru oferecem 
passeios de airboat pelas planícies aluviais cheios de emoção, safáris em veículos 
4x4 conversíveis ou quadriciclos, pescaria, caminhadas guiadas pelo descampado, 
cruzeiros pelo rio para avistamento de crocodilos e excursões a galerias de arte em 
rochas da antiguidade em Kakadu.

Do conforto do seu Bangalô do tipo Safári, pensado para manter os hóspedes em 
sintonia com tudo o que a natureza oferece para ser visto e ouvido, você vai acordar 
com o chamado dos gansos alvinegros e assistir ao desfile de animais selvagens 
acordando para mais um dia. Daí é só escolher se prefere se esconder para avistar 
animais selvagens lá no topo das árvores, a seis metros de altura, ou refrescar-se na 
piscina de borda infinita, com um drink em mãos, curtindo os toques especiais dados 
pelo Wild Bush Luxury. A área do lodge e 300 km² ao redor são de acesso exclusivo 
aos hóspedes, o que garante uma experiência tranquila e privilegiada no outback. 

A equipe de guias de campo do Bamurru, que nutre verdadeira paixão pelo que faz, 
se concentra em fazer os hóspedes mergulharem na história do lugar. O lodge, por 
sua vez, fica responsável por garantir um refúgio para criar uma conexão estreita 
com a imensidão sem igual do Top End: são somente dez suítes do tipo Safári, que se 
misturam à perfeição com o ambiente ao redor. Você nem vai se lembrar que existe um 
mundo lá fora.

Bamurru Plains
 Sobre a Terra Natal Jawoyn

Por que vir para cá
Acesso exclusivo a 300 km² de paisagens 
de planícies aluviais às margens do Parque 
Nacional Kakadu e uma das experiências 
mais prolíficas com vida selvagem da 
Austrália.

Dicas de quem entende
• Visite na temporada seca (março ou 

abril) para presenciar um verdadeiro 
renascimento no Top End: os gansos 
alvinegros, que dão nome ao Bamurru, 
espalham seus ninhos em números 
impressionantes pelo brejo. 

• Deixe seus dispositivos tecnológicos em 
casa: sem constrangimento algum, o Wild 
Bush Luxury sequer colocou televisão 
e internet nos bangalôs do tipo Safári. 
A ideia é mesmo reconectar-se com a 
natureza e com as vistas do Top End.

• Para não perder nada, deixe os binóculos 
e a listinha com todas as espécies (que só 
cresce!) sempre à mão.
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“ O Capella é uma das mais 
requintadas acomodações da 
Austrália, em uma das ilhas mais 
singularmente espetaculares e 
extraordinárias do mundo.” 
Anthony Dennis, Fairfax Traveller

 Aeroporto doméstico mais próximo:  
 Lord Howe Island 
 Tempo até o lodge: 5 minutos de carro

 Aeroporto internacional mais próximo: Sydney 
 Tempo até o lodge: 2 horas de voo  
 + 5 minutos de carro

 Número de suítes: 9

 Recebe hóspedes com crianças a partir de  
 10 anos de idade

Capella Lodge
Lord Howe Island, Nova Gales do Sul
Contato: +61 (0)2 9918 4355  
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

Deliciosamente fora do radar, o Capella Lodge — o primeiro do portfólio do 
Baillie Lodges — é um adorado lodge de luxo na Lord Howe Island, Patrimônio da 
Humanidade. Um breve voo da costa leste australiana transporta os visitantes para 
uma verdadeira “ilha do tesouro”, um paraíso perdido no tempo e preservado à 
perfeição.

Uma mistura delicada de design moderno e ambiente maravilhosamente natural, 
a estética discreta de madeira teca e linho branco do Capella dá espaço para a 
verdadeira estrela brilhar: a vista aberta de cair o queixo para o mar e para o Mount 
Gower e o Mount Capella. Uma sensação de sofisticação descontraída flui pela mobília 
praiana-chique, artes com tema insular e terraços contornados com palmeiras, o que 
cria uma ambientação fácil e dá aquele toque de luxo descompromissado. Refeições 
sofisticadas e descontraídas são a cara do Baillie Lodges, e o cardápio inovador do 
Capella Lodge traz frutos do mar locais em abundância e produtos cultivados na 
própria ilha. 

De dia, o simples prazer de um longo e preguiçoso churrasco de almoço ao ar livre 
é uma verdadeira tradição em Lord Howe, assim como alimentar os peixes em Ned's 
Beach e snorkeling para ver tartarugas em Old Settlement Beach. Em terra, um 
paraíso verdejante de florestas tropicais, corais e praias serve de lar para centenas de 
espécies raras e endêmicas da flora e da fauna. As trilhas têm como escopo florestas 
subtropicais e enseadas remotas repletas de pássaros incríveis. Embaixo d'água, o 
recife de corais mais meridional do mundo parece se acender com uma profusão de 
cores e peixes, perfeito para descobrir por snorkeling, mergulho ou barco com chão de 
vidro.

Ganhando inspiração no espírito despreocupado da casa de praia australiana, o Capella 
Lodge traz à vida o luxo de uma escapada para as ilhas.

Capella Lodge
Por que vir para cá
Considerada Patrimônio da Humanidade, a 
Lord Howe Island é uma “ilha do tesouro” 
subtropical preservada no tempo e onde 
fica o recife de corais mais meridional do 
mundo.

Dicas de quem entende
• Siga uma pequena trilha que vai dar em 

um gramado ótimo para piqueniques, 
abaixo de dois pinheiros e nas areias de 
Lovers Bay: um verdadeiro pedacinho do 
paraíso. Perfeito para um drink no pôr 
do sol (e até para dar um mergulho sem 
roupa, por que não?!) É a felicidade em 
forma de esconderijo. 

• Reserve a cobiçada mesa de canto, onde 
os comensais ficam por dentro de tudo 
sem precisar esticar o pescoço: o que 
acontece no bar, os pratos que chegam 
às mesas e a vista de cair o queixo dos 
picos gêmeos erguendo-se do mar.

• Fazer churrasco é um programa 
muito procurado em Lord Howe e 
você encontra churrasqueiras a lenha 
espalhadas em toda a ilha, em locais 
lindíssimos. Para ficar mais delicioso 
ainda, é só colocar para assar um 
peixinho recém-pescado e fazer uma 
salada com verduras da horta ali do lado 
enquanto toma uma cerveja artesanal 
da região. E todas essas delícias você 
encontra no pacote de churrasco do 
Capella.
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“ Quando você quiser deixar o mundo lá fora 
bem longe, não existe melhor lugar para se 
refugir que Cape Lodge. Todo o aconchego 
de um chalé no interior, o luxo com 
descontração de um resort cinco estrelas e o 
requinte de jantares finos digno das grandes 
metrópoles: assim que você chegar ao Cape 
Lodge, não vai mais querer ser encontrado.” 
Lisa Perkovic, Signature Luxury Travel, 
August 2020

 Aeroporto doméstico mais próximo: Busselton 
 Tempo até o lodge: 40 minutos de carro

 Aeroporto internacional mais próximo: Perth 
 Tempo até o lodge: 3,5 horas de carro

 Número de quartos/suítes:  
 22 + residência com 4 quartos

 Recebe hóspedes com crianças a partir de  
 12 anos de idade (veja política)

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River,  
Austrália Ocidental
Contato: +61 (0)8 9755 6311  
ou stay@capelodge.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge

Cape Lodge, situado em uma propriedade de 160 mil m² com parreiras impecáveis, 
jardins bem cuidados e cerrado nativo australiano, é o destino perfeito para hóspedes 
que buscam uma base de luxo para explorar uma das melhores regiões produtoras de 
vinho branco do mundo.

Com a tranquilidade de quem se sente em casa, os hóspedes são convidados a, com 
uma taça de vinho em mãos, se distrair lendo um livro na sombra de uma árvore ou na 
piscina. Para quem tem mais energia para gastar, a propriedade conta com quadra de 
tênis e trilha de caminhada.

O lodge fica no coração da região de Margaret River, o paraíso de quem gosta de 
aventura, com mais de 160 quilômetros de praias, florestas e cavernas de uma beleza 
de tirar o fôlego, com infinitas oportunidades para hiking, golfe, surfe e rapel. Para 
quem está em busca de explorar as delícias da região, Cape Lodge fica no epicentro 
de vinhedos de primeiríssimo nível, cervejarias gourmet e fabricantes de chocolates 
artesanais, além de uma série notável de galerias de arte.

Um jantar no disputado restaurante do Cape Lodge é garantia de ser a estrela do 
itinerário de qualquer hóspede. O cardápio, que muda conforme os ingredientes da 
época, é selecionado pelo chef Adam Robson Chew, que aproveita o que a região 
produz de melhor na horta, além dos frutos do mar e as frutas dos pomares da 
Austrália Ocidental. 

Esta propriedade privada conta com 22 quartos e suítes isolados, uma residência 
privada com 4 quartos e uma vinícola com 32 mil m², que produz alguns dos vinhos 
sauvignon blanc e shiraz mais requintados de Margaret River.

Cape Lodge
 Sobre a Terra Natal Noongar Boodja

Por que vir para cá
Vinícolas de primeira qualidade dividem 
espaço com o Oceano Índico e algumas das 
florestas mais incríveis do mundo.

Dicas de quem entende
• Faça a festa dos sentidos com um jantar 

em cinco tempos em um restaurantes 
à beira do lago mais requintados da 
Austrália Ocidental.

• Descubra toda a diversidade que 
Margaret River tem a oferecer: de um 
tour privado e exclusivo de degustação 
de vinhos até hikings incríveis pelo litoral 
ou snorkeling no aquário criado pela 
natureza.

• Crie uma Conexão com a Terra Natal em 
um tour no pôr do sol para conhecer 
uma caverna e o didgeridoo, um 
instrumento de sopro dos aborígenes. 
Nessa experiência, é contada a 
história dos Espíritos dos Sonhos e do 
“bushfood”, alimentos originários da 
Austrália utilizados para subsistência 
dos Proprietários Originários, o povo 
Wardandi.
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“ O El Questro Homestead é, sem dúvida, o 
refúgio mais cobiçado de Kimberley. Ficar 
aqui é tudo de que você precisa para ter 
uma experiência de vida sem igual.” 
Elisabeth Knowles,  
Australian Traveller Magazine

 Aeroporto doméstico mais próximo: Kununurra 
 Tempo até o lodge: 30 minutos de voo fretado  
 ou 2 horas de carro

 Aeroporto internacional mais próximo: Darwin 
 Tempo até o lodge: 1 hora de voo + 2 horas  
 de carro ou 1,5 hora de voo fretado

 Número de suítes: 10

 Recebe hóspedes com crianças a partir de  
 16 anos de idade

El Questro Homestead
Gibb River Road, East Kimberley,  
Austrália Ocidental
Contato: +61 (0)8 7210 9600 or 
reservations@gdaygroup.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
elquestrohomestead

 elquestro
 elquestro

Uma estadia no El Questro Homestead é uma experiência fora de série que mistura 
a hospitalidade regional e a exploração do vasto cenário selvagem do outback 
australiano da região de Kimberley, na Austrália Ocidental. O El Questro tem quase 
3.000 km² de área e uma das últimas fronteiras reais do mundo, com montanhas 
acidentadas, desfiladeiros, cachoeiras e vida selvagem em abundância.

O Homestead é um oásis remoto localizado à beira do penhasco, com uma vista 
panorâmica do Chamberlain River in e do desfiladeiro. É privativo, discreto e exclusivo. 
O amplo cardápio de experiências é parte fundamental do Homestead e inclui trilhas 
guiadas em 4x4, passeios recheados de cultura e natureza, observação de aves, hiking 
em desfiladeiros, nado em cachoeiras cristalinas e piscinas formadas em rochas, voos 
panorâmicos e piqueniques remotos.

Depois de explorar o que a terra tem a oferecer, os hóspedes têm a opção de relaxar 
nas fontes termais de Zebedee Springs, curtir um bom livro sob um baobá, nadar na 
piscina voltada para o Chamberlain Canyon ou simplesmente copiar a população local 
de wallabies e lagartear pelas sombras. O Homestead é conhecido por servir culinária 
e vinhos de alta qualidade em diversos ambientes, tirando proveito de sua localização 
espetacular: seja uma mesa isolada no topo do desfiladeiro para duas pessoas, sejam 
as espaçosas varandas da sede para compartilhar as histórias das aventuras do dia.

O Homestead fica a apenas 90 minutos de carro da cidade mais próxima, Kununurra, e 
também pode ser acessado pela pista de decolagem privativa. O lodge conta com 10 
quartos e suítes, abrigando no máximo 20 hóspedes por vez.

El Questro Homestead
 Sobre as Terras Natais Balanggarra e 
Nyaliga

Por que vir para cá
De picos escarpados a bolsões de floresta 
tropical, fontes termais, desfiladeiros e 
cachoeiras, El Questro é um verdadeiro 
pedacinho do paraíso no coração de 
Kimberley.

Dicas de quem entende
• Faça o passeio de helicóptero até The 

Lost City e Miri Miri Falls junto com 
um guia do El Questro Homestead e 
complete a aventura com um refrescante 
mergulho na cristalina Miri Miri Falls 
enquanto curte um piquenique gourmet 
de almoço. 

• Passe a tarde entre exuberantes 
palmeiras-australianas em Zebedee 
Thermal Springs para relaxar e recobrar 
as energias após um dia agitado. 

• Reserve um jantar privativo sob as 
estrelas — ou uma mesa exclusiva lá no 
desfiladeiro. O Homestead é conhecido 
por oferecer alta gastronomia em locais 
estonteantes no outback.
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Emirates One&Only 
Wolgan Valley

“ Você percebe que o lugar é especial desde o 
momento em que deixa o carro no portão e 
adentra esse santuário, cercado por altíssimos 
penhascos que parecem agir como barricadas 
contra o mundo lá fora. Sim, é esse ambiente 
magnífico que vai ganhar seu amor logo de 
cara. Mas também são as pequenas coisas — os 
confortos da sua grand villa, a elegância do lodge 
comunitário e a qualidade da gastronomia — que, 
juntas, criam uma experiência inesquecível.” 
Christine Middap, editora da  
Weekend Australian Magazine.

 Aeroporto doméstico mais próximo: Sydney 
 Tempo até o lodge: 2,5 horas de carro

 Aeroporto internacional mais próximo: Sydney 
 Tempo até o lodge: 2,5 horas de carro

 Número de villas: 40

 Recebe hóspedes com crianças de todas  
 as idades

Emirates One&Only Wolgan Valley
2600 Wolgan Road,  
Wolgan Valley, Nova Gales do Sul
Contato: +61 (0)2 9199 1811 ou  
reservations@oneandonlywolganvalley.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

O Emirates One&Only Wolgan Valley é um refúgio ultraluxuoso, localizado 2,5 horas a 
noroeste de Sydney, na região das Greater Blue Mountains, considerada Patrimônio da 
Humanidade. Instalado em quase 30 milhões de m² de uma reserva de vida selvagem e 
área de conservação ambiental neutra em carbono, o resort mescla luxo e isolamento 
nas terras selvagens australianas por excelência. 

Situado entre dois parques nacionais, o resort oferece uma mistura única de vida 
selvagem nativa, beleza natural de encher os olhos, preservação ambiental e tradição 
combinadas com instalações profundamente luxuosas e o que existe de melhor em 
gastronomia e vinhos.

Ocupando apenas 1% do terreno, o resort conta com 40 villas independentes e 
mobiliadas com elegância, cada uma com a própria piscina aquecida, lareira dupla e 
varanda privativa com vistas incríveis do Wolgan Valley e suas escarpas acidentadas 
de arenito. No centro do resort fica a casa principal, com vários locais de refeição 
trazendo sabores modernos da Austrália, em uma celebração de uma autêntica 
filosofia da horta à mesa. Há também a área da tradição e o One&Only Spa – um 
refúgio de bem-estar em colaboração com a Sodashi, a melhor linha de cosméticos 
100% livres de produtos químicos da Austrália.

Em cenários belíssimos e com tradição pastoril, a impressionante variedade de vida 
selvagem nativa e abundante do resort fica evidente com as atividades ao ar livre, 
como safáris, caminhadas na natureza, tours para conhecer tradições, passeios de 
mountain bike e a cavalo. Os hóspedes também são convidados a participar das 
atividades diárias de conservação, trabalhando junto com guias de campo para ajudar 
a preservar esse ambiente único e espetacular para o futuro.

 Sobre a Terra Natal Wiradjuri

Por que vir para cá
O resort Emirates One&Only Wolgan Valley, 
focado em conservação, proporciona uma 
mistura singular de luxo, atendimento 
impecável, vida selvagem e tradição, 
criando a experiência perfeita para uma 
breve escapada ou para um refúgio de 
longa de duração. Isto aqui é o que a 
Austrália tem de melhor.

Dicas de quem entende
• No inverno, curta seu tempo na frente de 

uma fogueira no Valley Bar & Terrace e 
experimente o destilado aromático 1832 
Wolgan Gin. Um gim artesanal complexo 
com origem comprovada que reflete a 
paisagem belíssima e as plantas nativas 
que só ocorrem na região.

• Explore o Wolgan Valley a cavalo, em 
um 4x4, de mountain bike ou a pé — são 
muitas as trilhas que atravessam o vale e 
circundam as escarpas.

• De noite, a pedida é admirar o vasto céu 
estrelado de Wolgan ao ar livre — e quem 
decide leva ou não levar um drink consigo 
é você.
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Lake House

“ O que importa aqui é espaço, ar fresco e luz 
do sol. Esses são elementos em abundância 
que servem de incentivo à vitalidade e à 
saúde — de formas que muitos países não 
conseguem nem sonhar.” 
Billionaire Magazine

 Aeroporto doméstico e internacional mais  
 próximo: Melbourne 
 Tempo até o lodge: 75 minutos de carro

 Número de suítes: 33

 Recebe hóspedes com crianças de  
 todas as idades

Lake House
4 King Street, Daylesford, Victoria
Contato: +61 (0)3 5348 3329  
ou reservations@lakehouse.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

Excelência culinária, arte, beleza natural e serviço de altíssimo nível. É isso que você 
encontrará no Lake House, em Daylesford. Os prazeres da boa comida e do bom 
vinho são levados a sério aqui. A equipe de talentosos profissionais da hospitalidade é 
comandada por uma verdadeira lenda do setor: a diretora de culinária Alla Wolf-Tasker 
AM. O resultado são cardápios modernos (e belíssimos) harmonizados com os vinhos 
da aclamada adega. 

Inovação constante e criatividade, aliadas com profundo respeito pela origem, são 
marcas registradas do Lake House. Considerados há tempos um dos melhores 
restaurantes da Austrália, o Lake House foi agraciado duas vezes com a premiação 
Chef Hat. 

Com a adição da Dairy Flat Farm ao estábulo do Lake House, a equipe trabalha 
para colocar as referências de luxo sustentável em outro patamar. Junto com o 
pomar antigo, o bosque de oliveiras e as parreiras, a horta fornece a maior parte dos 
ingredientes crus para as cozinhas do Lake House. Os hóspedes são convidados a 
fazer um tour exclusivo da fazenda durante a estadia. 

Os chiques studios, suítes e villas do hotel se fundem aos quase 25 mil m² de jardins 
que se estendem até o Lago Daylesford. Cada opção conta com arte do aclamado 
artista e coproprietário Allan Wolf-Tasker, que muitas vezes é visto trabalhando 
incansavelmente em seu estúdio local. 

Daylesford é o epicentro de fontes minerais no Hemisfério Sul. Os hóspedes que 
visitarem The Spa sentirão que a filosofia “do campo ao spa” também está ali presente. 
Há ainda opções de jogar tênis, relaxar na piscina de borda infinita, explorar as trilhas 
do lago que serpenteiam as fontes minerais até a Wombat State Forest e dar uma 
voltinha até o charmoso vilarejo de Daylesford. 

Quando o sol se põe lá longe no lago, o Argyle Library Bar ou o Lagoon Deck são 
locais muito procurados para se reunir com outros hóspedes e dividir as histórias das 
aventuras do dia.

 Sobre a Terra Natal Dja Dja Wurrung

Por que vir para cá
Venha curtir a famosa hospitalidade do 
Lake House, daquele tipo que alimenta sua 
alma. Aqui o bem-estar mora em todos os 
detalhes. 

Dicas de quem entende
• Participe de um tour exclusivo da Dairy 

Flat Farm, que produz boa parte dos 
ingredientes crus dos cardápios do Lake 
House.

• Curta o dia com um guia local e conheça 
os fazendeiros, produtores e vinicultores 
que, munidos de muita paixão, levam os 
produtos diretamente do curral ao prato. 
São produtores orgânicos e biodinâmicos, 
fazendeiros de raças raras, produtores 
queijo de leite de cabra e ovelha, 
fabricantes de cidra, cerveja e vinho, 
padeiros e muitos outros. E nem pense 
em perder o pão de fermentação lenta e 
a viennoiserie concebidos pela padaria 
exclusiva do Lake House! 

• Visite o Private Treetop Mineral Spa: 
instalado em um local mágico, as 
banheiras circulares privativas ficam em 
cabines no topo de árvores com vista 
para os salgueiros que margeiam a água.
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Lizard /sland
“ Sabemos o privilégio da nossa localização 
e as oportunidades que isso apresenta para 
ajudarmos a proteger, educar e conservar 
os valores naturais do Lizard Island e o 
recife que circunda a ilha.” 
Phillipa Coates,  
Australian Financial Review.

 Aeroporto doméstico e internacional  
 mais próximo: Cairns 
 Tempo até o lodge: 1 hora de um belíssimo  
 voo sobre a Great Barrier Reef 

 Número de quartos/suítes: 40

 Recebe hóspedes com crianças a partir  
 de 10 anos de idade

Lizard Island
Great Barrier Reef, Queensland
Contato: Ligação gratuita (da Austrália) 
1800 837 204 
Telefone fixo (EUA) +1 716 276 0104
ou luxury-aus@delawarenorth.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Lizard Island, o resort de praia em uma ilha mais ao norte da Austrália, tem uma 
localização singular bem dentro da Great Barrier Reef, 240 quilômetros ao norte de 
Cairns, acessível somente por um voo panorâmico de uma hora sobre corais e águas 
turquesas.

A ilha conta com 24 praias de areias branquinhas, mais de 10 milhões de m² de parque 
nacional e é cercada pelo oceano com as águas mais azuis de todas.

Com somente um resort na ilha, com 40 quartos e suítes e um spa, os hóspedes têm 
um senso palpável de exclusividade ao serem inundados com a tranquilidade e a 
beleza natural da ilha.

Vestígios da presença humana ali? Somente nas pegadas deixadas na areia. Jardins de 
corais circundam a ilha, exibindo toda a sua beleza sob as águas cristalinas. Mariscos 
gigantes relaxam no fundo do mar sob os olhos curiosos de uma garoupa-batata. A 
vida marinha daqui é famosa no mundo inteiro.

O Lizard Island atrai com uma série de atividades nas águas e nos corais: de mergulhos 
sensacionais (entre eles no famoso Cod Hole) até snorkeling na praia e jardins de 
corais ou peixes tropicais de todas as cores. Ali perto, os Ribbon Reefs são conhecidos 
por ter alguns dos melhores peixes grandes para pesca esportiva do mundo. 

São oferecidos gratuitamente barquinhos motorizados para descobrir praias privativas 
e curtir uma seleção especial de petiscos e bebidas gourmet, além de uma ampla 
escolha de atividades — que inclui até uma visita à Estação de Pesquisas Marinhas 
do Museu Australiano, um hiking ao ponto mais alto da linha (o Cook's Look), um 
tratamento no spa e cruzeiros com aperitivos ao pôr do sol.

A filosofia gastronômica é simples e deliciosa, abraçando os produtos locais e frescos 
da região. Os cardápios mudam todo dia no Saltwater Restaurant; os hóspedes são 
convidados a degustar almoços no formato piquenique em praias desertas e curtir um 
jantar de degustação para dois no pôr do sol em plena areia da praia.

 Sobre a Terra Natal Dingaal

Por que vir para cá
Um refúgio em uma ilha exclusiva, 
encravado nas maravilhas da Great Barrier 
Reef, que é um verdadeiro elixir para o 
coração e a alma.

Dicas de quem entende
• Um barquinho motorizado dá aos 

hóspedes acesso privativo às praias 
isoladas da Lizard Island. Leve consigo 
uma cesta de piquenique para passar 
horas e horas sem preocupação. A parte 
sul da ilha, Blue Lagoon, é imperdível: 
águas azuis-celestes batendo suavemente 
contra a areia branquinha.

• Bem perto da Anchor Bay e a um curto 
trajeto de snorkeling saindo da praia 
de Watsons Bay, vale conhecer o Clam 
Gardens, jardim de moluscos gigantes 
onde a vida nos corais é abundante.

• Ao final da tarde, o mixologista residente 
convida para uma deliciosa sessão de 
degustação de gim no Driftwood Bar.
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Longitude 131°

“ No Longitude 131°, que fica no Território 
do Norte, as vistas do Dune Pavilion se 
dividem entre o Uluru, olhando reto, 
e Kata Tjuta, à direita. Não lembro de 
outra visão tão atemporal e que tanto 
acalenta o coração: é como se todos 
os vermelhos do mundo estivessem 
expostos ali, contra uma luz que muda a 
todo instante, os espíritos de wallabies 
indo para lá e para cá nos arbustos de 
spinifex, vegetação típica da região. Vale 
o retorno.” 
Susan Kurosawa, The Australian

 Aeroporto doméstico mais próximo: Uluru 
 Tempo até o lodge: 15 minutos de carro

 Aeroporto internacional mais próximo: Sydney 
 Tempo até o lodge: 3 horas de voo  
 + 15 minutos de carro

 Número de suítes: 16

 Recebe hóspedes com crianças a partir  
 de 10 anos de idade

Longitude 131°
Uluru, Território do Norte
Contato: +61 (0)2 9918 4355  
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges

Clássico e enriquecedor, o Longitude 131° tem vista panorâmica para a natureza 
selvagem considerada Patrimônio da Humanidade do Parque Nacional Uluru-Kata 
Tjuta, no vasto Centro Vermelho australiano.

O Longitude 131° é uma reunião de tendas de luxo que oferece uma experiência com 
a essência do coração espiritual da Austrália: uma sensação real de paz e beleza na 
paisagem do deserto, com riqueza de cultura, tradição e história.

No espírito dos pioneiros originais, as barracas ao estilo safári são recriadas para o 
viajante moderno parecer flutuar sobre as dunas vermelho-ferrugem — uma mescla 
estilo e sustentabilidade. As cores do Uluru que mudam conforme a iluminação do dia 
podem ser vistas da cama ou das varandas. Leve consigo um aconchegante “swag” 
— uma espécie de saco de dormir, mas bem mais confortável — para se proteger do 
ar fresco da noite. Mobília contemporânea, arte de artistas nativos e um generoso bar 
dentro do quarto repleto de mimos gourmet eliminam qualquer ilusão de rudeza. A 
descoberta do Uluru-Kata Tjuta é central para quem se hospeda no Longitude 131° — e 
por isso mesmo o assunto é explorado nas aventuras guiadas oferecidas pelo lodge. 
Essas experiências conectam os hóspedes com a história dos ícones do deserto e 
dá uma chance de descobrir a tradição e a história de criação do povo Anangu, os 
Proprietários Originários da terra.

O acampamento de luxo no deserto é um braço da Dune House, o coração do 
Longitude 131°, com suas vistas panorâmicas e teto em balanço. É o lugar certo para 
relaxar, tomar um drink e admirar as cores do Uluru mudando. Enquanto olham o 
coração espiritual da nação, os hóspedes saboreiam uma culinária requintada que 
combina ingredientes nativos e alimentos e vinhos dos melhores produtores da 
Austrália. Para encerrar o dia de aventuras no outback, vale uma fugidinha até o Spa 
Kinara para um tratamento com inspiração indígena ou tomar uns drinks no pôr do sol 
no Dune Top, com uma vista de cair o queixo do Uluru e do Kata Tjuta.

 Sobre a Terra Natal Anangu

Por que vir para cá
Crie uma conexão com a cultura viva mais 
antiga do mundo e descubra os ícones 
naturais do Centro Vermelho australiano, 
que figuram na lista de Patrimônios da 
Humanidade.

Dicas de quem entende
• Crie uma Conexão com a Terra Natal e 

o famoso monte Uluru, o parque Kata 
Tjuta e a paisagem desértica em uma 
caminhada ao redor da rocha comandada 
pelos horários de nascer e pôr do sol.

• Dê um mergulho na piscina aquecida 
do Dune Top enquanto admira o sol 
se pondo lá no horizonte, banhando o 
deserto com uma luz etérea à medida 
que o Cinturão de Vênus emerge no céu 
noturno. 

• Depois do jantar, volte para sua tenda de 
luxo e, ao se acomodar no seu “swag”, 
uma espécie de saco de dormir, mas 
bem mais confortável, curta um último 
drink admirando um céu simplesmente 
deslumbrante.

• Tente achar um lagarto diabo-espinhoso 
correndo apressado entre as dunas de 
areia vermelha que cercam o lodge. A 
tática de sobrevivência desses lagartos 
envolve camuflagem da cabeça aos pés e 
capacidade de beber através da pele.
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Mt Mulligan Lodge

“ Quando os primeiros raios de sol brilham ao 
amanhecer, o Mount Mulligan é tingido de 
vermelho, como se estivesse pegando fogo, e 
dá um toque rosado ao outback de Queensland. 
São 18 quilômetros de comprimento, cinco vezes 
maior que o Uluru — embora praticamente 
desconhecido. Aos pés desse vasto monolito, uma 
tranquila represa serve de espelho para a natureza 
ao redor: melaleucas, o penhasco com suas cores 
de fogo e, se você tiver sorte, o wallaby Kevin 
tomando banho nas águas mais rasas. A vista da 
minha varanda é tão encantadora que a vontade 
que me dá é sacar um cavalete e tintas aquarela 
para registrar tudo em uma tela.” 
Kendall Hill, Qantas Travel Insider

 Aeroporto doméstico e internacional mais  
 próximo: Cairns 
 35 minutos de helicóptero ou 2,5 horas  
 de aventura com 4x4

 Número de quartos/suítes: 10

 Recebe crianças de todas as idades

Mt Mulligan Lodge
Mount Mulligan, Queensland
Contato: +61(0)7 4777 7377
ou reservations@northernescape.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
mtmulliganlodge

 MountMulliganLodge
 mountmulliganlodge

Com o majestoso monte de 18 quilômetros de largura fazendo pano de fundo, o 
Mt Mulligan Lodge oferece luxo e descontração no ambiente severo do outback 
australiano de Queensland.

Localizado a 160 quilômetros a noroeste de Cairns, em uma fazenda de gado funcional 
de 280 km² que traz as marcas e histórias das corridas do ouro e do carvão, o Mt 
Mulligan Lodge convida os hóspedes a sentirem o espírito do outback através de uma 
paisagem magnífica repleta de significado para os povos nativos.

O lodge recebe apenas 20 hóspedes em espaçosas acomodações, que complementam 
o cenário e dão um toque luxuoso e charmoso para a vida pastoril. Cada tenda é um 
santuário com vista para a represa ladeada por eucaliptos e vista para os humores em 
constante mudança do Mount Mulligan.

Uma série de experiências foi criada para aproveitar ao máximo esta localização no 
outback e colocar em evidência sua fascinante história. Entre elas, tours guiados 
dos campos de mineração de ouro, incluindo uma demonstração do mais antigo 
equipamento de mineração de ouro da Austrália ainda em operação, exploração da 
histórica mina de carvão e cidade abandonada de Mount Mulligan, aventuras em 
veículos todo-terreno (ATV), cestas de piquenique preparadas por chefs, pesca de 
barramundi, voos panorâmicos de helicóptero, caminhadas guiadas e a chance de 
conhecer a operação de uma fazenda de gado em pleno funcionamento.

Após o dia de aventuras, os hóspedes podem mergulhar em uma banheira ao ar 
livre na própria varanda, assistir à mudança nas cores do céu do outback no Sunset 
Bar, relaxar lendo um livro no pavilhão principal ou no deck da piscina, saborear um 
cardápio que muda todos os dias e dá um toque de sabor à vida no outback ou relaxar 
perto da fogueira enquanto o céu noturno se enche de estrelas brilhando.

 Sobre a Terra Natal Djungan

Por que vir para cá
Ambientado no outback de Queensland, 
em uma fazenda de gado de 280 km² bem 
próximo do majestoso Mount Mulligan.

Dicas de quem entende
• Desperte o Mad Max que mora dentro de 

você e percorra as trilhas do outback em 
um ATV.

• Depois da estação das chuvas, participe 
de um hiking até o desfiladeiro. Não é 
para os fracos: nesse hiking, você sobe 
e desce rochas em declives escarpados 
e atravessa uma vegetação exuberante 
até chegar ao belíssimo desfiladeiro. Um 
refrescante poço d'água se mostra um 
verdadeiro convite para um mergulho 
como recompensa por todo o esforço.

• Enquanto curte o cenário de cima da sua 
prancha de stand-up paddle, fique de 
olho: você pode ter a sorte de avistar um 
ornitorrinco.

• Depois do jantar, vale um passeio morro 
acima (em direção ao Sunset Bar) e 
tomar uma saideira enquanto admira o 
cintilante céu noturno do Hemisfério Sul.

• Vale conferir: se você avistar o pássaro 
chamado abetarda-australiana, saiba que 
ele é nosso papa-léguas.
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Pretty Beach House

“ Este lugar é um sonho. 
Natureza, aprendizado e luxo: 
aqui você encontra tudo isso...” 
Julia Ashwood, The Vista

 Aeroporto doméstico mais próximo:  
 Sydney ou Newcastle 
 Tempo até o lodge: 90 minutos de carro  
 desde Sydney ou Newcastle; 20 minutos  
 de hidroplano (somente desde Sydney)

 Aeroporto internacional mais próximo:  
 Sydney 
 Tempo até o lodge: 90 minutos de carro  
 ou 20 minutos de voo por hidroplano

Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,  
Nova Gales do Sul
Contato: +61 (0)2 4360 1933  
ou stay@prettybeachhouse.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse

 prettybeachhouse
 prettybeachhouse

O Pretty Beach House é o ápice do luxo com descontração. O lodge fica a 90 minutos 
de carro ou a um curto voo de hidroplano desde o centro de Sydney. Com apenas 
quatro tendas belamente mobiliadas, é um espaço intimista e descontraído, sofisticado 
e simpático, com atendimento personalizado, oferecendo o melhor da experiência 
litorânea de luxo da Austrália. 

Posicionado no alto das escarpas de Pretty Beach, o lodge fica envolto por uma 
floresta de antigos eucaliptos do gênero Angophora, com vista sobre as cintilantes 
águas de Broken Bay. No Pretty Beach House, os hóspedes têm tudo ao seu dispor: um 
refúgio particular com uma base para aventura, romance, descanso ou exploração.

Praias e baías com tons dourados são de fácil acesso via trilhas de hiking ao longo 
dos penhascos de arenito do litoral. Outras atividades de aventura incluem passeios 
culturais pelo parque nacional junto dos Proprietários Originários, tours por fazendas 
de pérolas, voltas de barco e veleiros, esportes aquáticos, trilhas de mountain bike e 
tênis. Por um valor adicional, os hóspedes podem ser agraciados com uma cerimônia 
de boas-vindas indígena, com músicas, danças e histórias do Tempo do Sonho 
contas por um “Elder”, fazendo dessa uma experiência inesquecível. Essa cerimônia 
é realizada nas proximidades de artes rupestres aborígenes criadas pela tribo local, 
Darkinjung, com quase 2.000 anos de idade. 

São quatro tendas mobiliadas à perfeição, abrigando até oito hóspedes por vez. 
O jantar é o destaque do Pretty Beach House, com cardápios sazonais diários 
adaptados às necessidades de cada hóspede e preparados por chefs talentosíssimos, 
incorporando alimentos da região e “bushfood” (alimentos originários da Austrália 
utilizados para subsistência dos Proprietários Originários), além de frutos do mar e 
vegetais sempre fresquinhos. Estão inclusas as refeições e bebidas, além do frigobar 
da tenda, filmes e wi-fi ilimitados e uso de mountain bikes. A carta de vinhos exclusiva 
(que vale à pena ser explorada) tem custo adicional. 

 Sobre a Terra Natal Darkinjung

Por que vir para cá
Dentro de um parque nacional, tenha 
acesso privilegiado a uma das experiências 
mais originais e imersivas de trilhas, baía 
e praia oferecidas por um hotel de luxo na 
Austrália — e tudo isso pertinho de Sydney.

Dicas de quem entende
• Uma caminhada despreocupada de 20 

minutos cruzando flora nativa intocada 
até Box Head, local sagrado do Aboriginal 
Dreaming, é de tirar o fôlego: são 180 
graus de vistas para águas, incluindo a 
Broken Bay até Palm Beach e o Farol de 
Barrenjoey.

• Navegue pelas águas locais no imersivo 
tour pela fazenda de pérolas Broken Bay 
Pearl Farm e escolha suas preferidas para 
levar para casa.

• Um grande destaque que você não deve 
perder é a Chef's Table Dining Experience: 
um jantar íntimo e repleto de informações 
com seu próprio chef, no qual você se 
senta pertinho dele enquanto a comida 
é feita.

 Número de suítes: 4 tendas

 Recebe hóspedes com crianças a  
 partir de 13 anos de idade
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qualia
“ qualia, considerado um dos melhores do 
mundo, ocupa sua própria península na 
ponta norte da Hamilton Island, localizada 
no coração das Whitsunday Islands, a cerca 
de metade do caminho da Great Barrier 
Reef. Um destino inigualável para quem 
busca refúgios em ilhas” 
James Litston, The Telegraph – Luxury

 Aeroporto doméstico mais próximo: Aeroporto da  
 Great Barrier Reef, Hamilton Island 
 Tempo até o lodge: 5 minutos de carro

 Aeroporto internacional mais próximo:  
 Cairns e Brisbane 
 Tempo até o lodge: 1h40 de voo + 5 minutos de carro

 Número de suítes: 60 tendas privativas,  
 algumas com piscinas privativas também

 Recebe hóspedes com crianças a partir de  
 16 anos de idade

qualia
Hamilton Island, Queensland
Contato: +61 (0)2 9433 0444 
ou reservations@qualia.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia

Localizado na isolada ponta mais ao norte da Hamilton Island e cercado pela beleza 
incomparável da Great Barrier Reef, o qualia é uma expressão singular de luxo e design 
moderno fora de série. Todos os detalhes aqui foram meticulosamente pensados para 
relaxar a mente e mimar os sentidos.

A face norte do qualia, banhada pelo sol, é o ambiente ideal para apreciar a beleza 
efêmera de cada dia. São 60 tendas individuais, muitas delas incluindo uma piscina 
privativa na qual os hóspedes podem curtir vistas de tirar o fôlego de toda a 
Witsunday Passage.

Dentro do resort, o qualia oferece dois restaurantes exclusivos e o encantador Spa 
qualia, com um cardápio de experiências australianas de spa, incorporando uma ampla 
série de tratamentos revigorantes pensados para reequilibrar a sinergia entre mente e 
corpo.

Além do fácil acesso às atrações mais desejadas da região de Whitsunday, como 
Whitehaven e várias outras praias em ilhas desertas e a Great Barrier Reef, os 
hóspedes do qualia podem aproveitar a prioridade de uso do campo de golfe de nível 
de campeonato da Hamilton Island. O belíssimo campo é o único campo de golfe 
com 18 buracos na Austrália localizado em sua ilha própria, proporcionando um jogo 
desafiador para jogadores novatos e profissionais.

Se passar tempo em boa companhia for seu principal objetivo, a equipe do qualia pode 
organizar um serviço de transfer para a praia — uma rara oportunidade de curtir um 
piquenique gourmet para duas pessoas em uma praia deserta dos sonhos.

 Sobre a Terra Natal Ngaro

Por que vir para cá
O qualia é um mundo à parte feito de luxo 
e isolamento no coração da Great Barrier 
Reef. Um oásis bem ao estilo australiano, 
o qualia entrega níveis excepcionais — e 
premiados — de atendimento, sempre 
simpático e intuitivo.

Dicas de quem entende

• Ganhe acesso inigualável à famosa lagoa 
“Ilha do Coração”, na Great Barrier Reef.

• Pegue um transfer privativo para uma 
das várias praias isoladas da região. Com 
direito a piquenique gourmet! Nade, 
mergulhe e relaxe no sol das Whitsunday 
Islands.

• Entregue-se ao prazer da cultura 
japonesa com as degustações de saquê 
e sashimi. Passeie por uma das tradições 
culinárias mais antigas e famosas do 
Japão, ao sabor dos mais finos saquês 
harmonizados um a um com peixes da 
mais alta qualidade para o sashimi.
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Saffire Freycinet

“ Pendurada na borda do mundo, a Tasmânia 
dá mesmo a sensação de ser remota. 
Ainda mais quando você chega ao 
Saffire Freycinet, construído entre colinas 
sensacionais, belas praias e águas de cor 
turquesa de uma península acidentada. Esse 
é o maior dos luxos na Austrália: uma linha 
de suítes fronteadas por janelas viradas 
para a água, enquanto um restaurante 
espetacular serve abalones e vinhos da 
própria ilha.” 
Sunday Times Travel Magazine

 Aeroporto doméstico mais próximo:  
 Hobart ou Launceston 
 Tempo até o lodge: 2,5 horas de carro de  
 qualquer um dos aeroportos

 Aeroporto internacional mais próximo:  
 Hobart e Melbourne 
 Tempo até o lodge: 1 hora de voo até Hobart ou  
 Launceston + 2,5 horas de carro

 Número de suítes: 20

 Recebe hóspedes com crianças de todas as idades

Saffire
Freycinet, Tasmânia 
Contato: +61 (0)3 6256 7888  
ou stay@saffire-freycinet.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

O Saffire Freycinet é um santuário de luxo na costa leste australiana da Tasmânia, 
caracterizado por um atendimento sofisticado e personalizado e uma conexão com o 
lugar digna de inspiração.

Cuidadosamente posicionado com vista para as Hazards Mountains, a Península 
de Freycinet e as águas claras da Great Oyster Bay, o Saffire é uma mistura de 
humanidade e natureza com beleza de tirar o fôlego.

Com 20 luxuosas suítes, um exclusivo spa, restaurante, lounge para hóspedes e bar, o 
Saffire é uma celebração da arte do atendimento, bem-estar interno e externo, delícias 
da culinária local, paisagens antigas e vida selvagem em abundância.

Foram criadas mais de 20 experiências, com detalhes pensados sob medida para os 
hóspedes criarem conexão com o local. Seja fazendo a caminhada “Conexão com a 
Terra Natal” na companhia de um Proprietário Originário, descobrindo o mundo das 
abelhas com um apicultor local ou provando ostras na fazenda marinha próxima dali. 
A Schouten Island Signature Experience foi pensada exclusivamente para os hóspedes 
aprofundarem a descoberta na costa leste australiana. Há todo um mundo de ilhas 
desertas, vegetação selvagem e praias desertas a explorar.

Na Tasmanian Devil Experience, os hóspedes têm a rara oportunidade de encontrar 
diabos-da-tasmânia em um ambiente natural protegido e participar da jornada para 
salvar essa espécie do risco de extinção.

No restaurante Palate, a equipe altamente experiente do Saffire garante que as 
refeições inovadoras estejam à altura dos sabores reais dos fresquíssimos ingredientes 
locais. Refeições totalmente inclusas, do café da manhã a uma degustação gourmet ou 
um jantar à la carte.

E todos os hóspedes podem restaurar o bem-estar, tranquilizar a mente agitada e 
recobrar as energias no spa e na academia do Saffire.

 Sobre a Terra Natal da Nação  
 Oyster Bay

Por que vir para cá
Completamente cercado pelo cerrado 
litorâneo nativo próximo ao Parque Nacional 
de Freycinet, é fácil se esquecer do mundo 
lá fora.

Dicas de quem entende

• Caminhe até a Wineglass Bay em direção 
ao istmo, com as Hazards Mountains 
ancorando a vista ao longo da península.

• Assista a um espetacular nascer do sol 
no Farol de Cape Tourville e curta a vista 
incrível, sempre de olho nas baleias nos 
meses de verão.

• Interaja com a vida marinha na Schouten 
Island Signature Experience: visite 
colônias de focas, aviste a águia-
marinha-de-barriga-branca e singre os 
mares ao lado de cardumes de golfinhos.

• Suba o Monte Amos bem cedinho de 
manhã para ter simplesmente a melhor 
vista do Parque Nacional de Freycinet.
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Sal Salis

“ A Ningaloo Coast tem 260 km, o maior recife de 
coral na orla da Austrália, com 250 espécies de 
corais e mais de 520 espécies de peixes. O local 
também é famoso por tubarões-baleia, arraias-
manta, baleias-jubarte, dugongos e tartarugas. 
E o melhor: toda essa vida marinha está ao 
alcance das mãos a quem vai praticar snorkeling 
nas águas cristalinas. Sem contar que, lá do 
lodge principal do Sal Salis, hora ou outra ainda 
é possível avistar jubartes ao longe.” 
Angie Raphael, Perth Now

 Aeroporto doméstico mais próximo: Exmouth  
 (Aeroporto de Learmonth) 
 Tempo até o lodge: 1,5 hora de carro

 Aeroporto internacional mais próximo: Perth 
 Tempo até o lodge: 2 horas de voo a Exmouth  
 + 1,5 hora de carro

 Número de suítes: 15 barracas para a natureza  
 selvagem e 1 barraca para lua de mel

 Recebe hóspedes com crianças a partir de  
 10 anos de idade

Sal Salis
Ningaloo Reef, Austrália Ocidental
Contato: +61 (0)8 9949 1776 
ou info@salsalis.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo

O ponto onde o outback australiano encontra o recife de corais... O Sal Salis Ningaloo 
Reef é um acampamento eco-luxuoso localizado no Parque Nacional Cape Range, com 
vista para a Ningaloo Coast — ambos Patrimônios da Humanidade segundo a UNESCO.

São 15 espaçosas barracas para a natureza selvagem e uma barraca para lua de mel 
dispostas bem separadas uma das outras entre as dunas com vista panorâmica para 
o recife. O Sal Salis cria um local genuinamente privilegiado a partir do qual explorar 
a Coral Coast da Austrália Ocidental e reconectar-se com a natureza em sua melhor 
forma. 

A atração fica no próprio recife, a poucos metros da costa, exibindo corais coloridos e 
uma vida marinha prolífica. Ningaloo também é considerado o melhor lugar para nadar 
com o tubarão-baleia (o maior peixe do mundo), pois esses gigantes gentis migram 
ao longo do litoral todos os anos. Vale lembrar que nadar com baleias-jubarte também 
ganha destaque. Já as dunas litorâneas e os desfiladeiros do Parque Nacional Cape 
Range proporcionam uma experiência com a vida selvagem terrestre, pois cangurus-
vermelhos, wallarus, equidnas, emus e outros animais são avistados nas proximidades 
do acampamento. 

Nesta região selvagem, pura e bela, o Sal Salis tem extremo cuidado em proteger o 
frágil ecossistema. Cada barraca para a natureza selvagem tem um banheiro próprio 
com vaso sanitário ecológico e chuveiro com água quente, além de camas muitíssimo 
confortáveis e vista para o Oceano Índico. 

O coração social do acampamento inclui a área do lounge, do bar e da biblioteca. As 
refeições preparadas pelo chef são servidas em grupo.

O luxo aqui está no isolamento e na oportunidade de se reconectar com a natureza e 
o meio ambiente. Uma equipe de guias bem-instruídos e apaixonados pelo que fazem 
está sempre a postos para acompanhar as expedições guiadas de snorkeling e caiaque 
e as caminhadas pelo desfiladeiro.

À noite, fica a dica de deitar-se na praia para admirar a Via Láctea e o mar de estrelas 
que cobre o céu noturno do Hemisfério Sul.

 Sobre a Terra Natal Yinikutira

Por que vir para cá
Basta colocar o pé para fora da barraca 
que o incrível Patrimônio Mundial segundo 
a UNESCO, a Ningaloo Coast, estará lá para 
você explorar.

Dicas de quem entende

• Olhe com atenção: ao praticar snorkeling 
entre corais chifre-de-veado e bommie, 
vez por outra as reentrâncias abrigam 
anêmonas, polvos muitíssimo bem 
camuflados e coloridos nudibrânquios. 

• Fique de olho na cabeça das tartarugas 
subindo à superfície e ouça elas pegarem 
uma golfada de ar antes de saírem 
novamente nadando em disparada. 

• Embora a Ningaloo Coast possa ser a 
principal atração, o Sal Salis também 
contempla os hóspedes com um cenário 
terrestre fora do comum, como o 
especialíssimo Desfiladeiro de Mandu 
Mandu, com os raros petrogales lateralis 
que ali moram, além de cangurus-
vermelhos, wallarus, malurus, peneireiros-
eurasiáticos e mandarins-australianos. 
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Silky Oaks Lodge

 Aeroporto doméstico e internacional  
 mais próximo: Cairns 
 Tempo até o lodge: 1 hora de carro

 Número de casas nas árvores: 40

 Recebe hóspedes com crianças  
 a partir de 10 anos de idade

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Contato: +61 (0)2 9918 4355 
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

Instalado entre a copa das árvores de uma floresta tropical, o Silky Oaks Lodge 
tem vista panorâmica para o tranquilo Rio Mossman e é vizinho do Parque Nacional 
Daintree, Patrimônio da Humanidade. 

O lodge tem a localização ideal para acesso às espetaculares atrações naturais da 
região, como a Floresta Tropical de Daintree, o Desfiladeiro de Mossman, a Great 
Barrier Reef e o Cape Tribulation. É, além disso, de fácil acesso ao estiloso restaurante 
e à área de compras na cidade próxima de Port Douglas. 

Com vista para o cristalino Rio Mossman e envolto pela exuberante floresta tropical, 
os hóspedes relaxam em uma das 40 casas na árvore — todas privativas, com suíte e, 
para deixar melhor ainda, com uma espaçosa varanda com rede pronta para balançar 
ao sabor da brisa vespertina. 

As refeições no Treehouse Restaurant, ao ar livre, são coroadas com os sons e as 
formas da floresta tropical, criando um extraordinário cenário para curtir a culinária 
requintada do estilo australiano contemporâneo. 

Algumas das experiências só suas já inclusas oferecidas pelo Silky Oaks Lodge 
são ioga, caminhadas autoguiadas e nado ou caiaque no Rio Mossman. Entre as 
experiências sob medida, vale citar as aventuras guiadas com o povo Kuku Yalanji, das 
Primeiras Nações — os Proprietários Originários da região —, voos de helicóptero e 
snorkeling e mergulho na Great Barrier Reef. 

O procurado Healing Waters Spa oferece uma série de tratamentos, com a linha de 
skincare natural australiana Sodashi e inspirada em crenças nativas antigas de que a 
água é uma força que renova e dá vida, como comprovado pelas águas curativas do 
Rio Mossman que corre tranquilo ali do lado.

 Sobre a Terra Natal Kuku Yalanji

Por que vir para cá
Curta a tranquilidade e o espírito verde 
e refrescante da Daintree Tropical Forest 
ostentando um local Patrimônio da 
Humanidade e uma idade que ultrapassa a 
da Amazônia.

Dicas de quem entende

• Deixe-se levar pelos sons e formas da 
floresta tropical com um hiking pela 
trilha Fig Tree Rapids. Mergulhe na 
água fresquinha do “billabong” (uma 
espécie de lago) para atingir um nível de 
revigoramento que só a Mãe Natureza é 
capaz de oferecer. 

• Com acesso à cidade próxima de Port 
Douglas, você pode curtir uma série de 
experiências: explorar a Great Barrier 
Reef, navegar em um catamarã de luxo, 
fazer snorkeling e mergulho entre peixes 
e corais de cores caleidoscópicas. 

• Curta um drink à noite na descolada 
varanda ao ar livre no meio da mata. Que 
tal um martini de lichia com um toque de 
gim Baillies 9? Ou, quem sabe, um mojito 
de gengibre feito com o rum local Mt 
Uncle Iridium?

" Aqui não existe essa coisa de ser 
impermeável ao meio ambiente. O lodge 
faz divisa com o Parque Nacional Daintree, 
onde moram 74 espécies de mamíferos, 
o dobro de répteis e anfíbios, além 330 
tipos de pássaros... É um destino sociável 
com muito luxo e conforto para todos…”  
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
“ A perda do Southern Ocean Lodge foi 
muito sentida, mas os proprietários James 
e Hayley Baillie estão comprometidos 
com o renascimento. Nas palavras de 
James: 'Quando construímos da primeira 
vez, e as pessoas vieram. Agora elas virão 
novamente.' Sim, nós viremos (e elas virão).” 
Susan Kurosawa, The Australian

 Aeroporto doméstico mais próximo: Kingscote 
 Tempo até o lodge: 50 minutos de carro

 Aeroporto internacional mais próximo: Adelaide 
 Tempo até o lodge: 30 minutos de voo  
 + 50 minutos de carro

 Número de suítes: 22

 Recebe hóspedes com crianças a partir  
 de 10 anos de idade

Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island, 
Austrália Meridional
Contato: +61 (0)2 9918 4355  
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

O Southern Ocean Lodge, acomodação principal da Baillie Lodges na selvagem costa 
sul da Kangaroo Island, foi tragicamente destruído durante os incêndios florestais de 
2020. A reconstrução do premiado lodge de luxo está a todo vapor, com reabertura 
programada para 2023. 

O novo lodge não cavará fundações profundas no terreno e usará a mesma planta 
original. Serão adicionados os vários detalhes especiais que fizeram do Southern 
Ocean Lodge um destino amado por tantas pessoas: gastronomia requintada 
com ingredientes locais, degustação de vinhos da região, obras de arte e mobílias 
encomendadas a artesões da comunidade. E tudo isso com a belíssima vista do litoral 
da Kangaroo Island. Mas a nova propriedade trará algumas inovações. Os fundadores 
dos Baillie Lodges, James e Hayley, consideram um privilégio poder reconstruir e veem 
maneiras de deixar o Southern Ocean Lodge ainda melhor.

Assim como no original, o Southern Ocean Lodge 2.0 terá um design pensado para se 
misturar à bela e selvagem paisagem da Kangaroo Island, parecendo flutuar sobre o 
topo do penhasco. O Great Room ficará no topo, onde estarão também o lounge para 
hóspedes, o bar e o restaurante, com as mesmas vistas de cair o queixo do Oceano 
Antártico — que é avistado logo de cara, assim que o hóspede entra, através das 
grandes portas duplas. A recepção calorosa da equipe coesa será a mesma de sempre. 
E a vista panorâmica de praias de areia branquinha com as ondas do Oceano Antártico 
quebrando ao fundo estarão lá, como sempre estiveram.

Por que vir para cá
O tempo desacelera e o mundo parece 
desaparecer na Kangaroo Island. Seu 
espírito belo, selvagem e resiliente atrai os 
visitantes – de novo (e de novo).

Follow our journey

• A regeneração da paisagem – a vida 
selvagem e a vegetação – está a todo 
vapor na Kangaroo Island. Para as 
antigas árvores yakka nessa região 
australiana, o fogo é necessário para 
gerar novas vidas.

• O terreno do Southern Ocean Lodge foi 
limpo com ajuda de pequenas equipes 
de amigos e colegas do setor, que se 
agruparam como abelhas operárias, com 
o comando dos intrépidos gerentes do 
lodge.

• Um viveiro com cerca de 2.500 mudas 
de espécies nativas locais serviu para 
o transplante manual, fincando raízes 
e criando um tapete vivo e pouco 
inflamável de mata costeira ao longo dos 
ondulantes penhascos.
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Spicers Peak Lodge

“ São só duas horas de carro de Brisbane. Ou, 
como preferem muitos hóspedes, cerca de 30 
minutos de helicóptero. Mas há uma sensação 
magnífica de isolamento, cortesia do silêncio aqui 
a 1.100 metros acima do nível do mar, em uma 
região considerada Patrimônio da Humanidade, 
que faz tudo parecer muito mais remoto.” 
Fiona Harari, The Weekend Australian Magazine

 Aeroporto doméstico e internacional mais  
 próximo: Brisbane 
 Tempo até o lodge: 90 minutos de carro  
 desde Brisbane, 2 horas de carro desde  
 a Gold Coast

 Número de suítes: 10 suítes, 2 lodges privativos

 Recebe hóspedes com crianças de todas as  
 idades (confira a política)

Spicers Peak Lodge
Wilkinsons Road, Maryvale,  
Scenic Rim, Queensland
Contato: +61 (0)7 4666 1083  
ou peaklodge@spicersretreats.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

O Spicers Peak Lodge é o lodge mais alto da Austrália sem estar entre as montanhas 
não alpinas: está situado a 1.100 metros acima do nível do mar, cercado por vistas 
deslumbrantes do Parque Nacional Main Range, Patrimônio da Humanidade a sudeste 
de Queensland, a Cordilheira Australiana e o Scenic Rim.

O lodge oferece uma série de atividades concebidas para dar aos hóspedes uma 
oportunidade intimista de experimentar essa parte impressionantemente linda da 
natureza australiana, incluindo caminhadas pela natureza, passeios de descoberta com 
4x4, voos panorâmicos de helicóptero, observação das estrelas, aventuras de mountain 
bike e piqueniques ao pôr do sol.

O lodge, uma construção impressionante caracterizada pelo uso de pedra, vidro e 
madeira, oferece comodidades como piscina com borda infinita, banheiras, spa, quadra 
de tênis, caminhada guiada e trilhas para mountain bike, horta, fogueira ao ar livre, 
áreas reservadas para piquenique, lounge para hóspedes com biblioteca e lareira, deck 
de observação com telescópio, spa com piscina aquecida, bar e restaurante. 

O multipremiado Peak Restaurant oferece refeições contemporâneas e se orgulha de 
oferecer o que a Austrália tem de melhor no prato, com ingredientes de alta qualidade 
de todo o país e produtos locais da estação. Esses valores se misturam a uma técnica 
impecável e rendem um estilo culinário que surpreende e agrada tanto hóspedes 
quanto críticos gastronômicos.

Com dez suítes luxuosas e dois lodges privativos, o Spicers Peak Lodge é uma mistura 
sem igual de acomodações pensadas para relaxar e refeições requintadas no que 
existe de maior luxo em uma das áreas de vida selvagem e rústica mais belas do High 
Country a sudeste de Queensland.

 Sobre a Terra Natal Gidhabal

Por que vir para cá
Em um terreno de mais de 30 mil m², com 
um parque nacional considerado Patrimônio 
da Humanidade como pano de fundo, o 
lodge não alpino tem a melhor localização 
para uma escapada de luxo all-inclusive.

Dicas de quem entende

• Solicite a entrega de uma cesta de 
piquenique em um dos vários belíssimos 
locais espalhados pela enorme 
propriedade. Uma mesa estará arrumada 
só esperando os hóspedes chegarem 
depois de um passeio de bicicleta ou 
uma caminhada, com um champanhe 
geladinho e uma vista de tirar o fôlego.

• É hora de voar! Pegue um helicóptero 
sobre a majestosa Cordilheira Australiana 
e aterrisse em uma clareira no seu 
destino privativo preferido: Mount 
Mistake, com vista para a beleza 
imaculada do Lockyer Valley, sem 
vivalma à vista. 

• À noite, em volta de uma fogueira, 
aprenda mais sobre as constelações com 
o seu guia enquanto as estrelas passeiam 
com todo seu esplendor pelo céu.
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The Louise
“ Uma empreitada voltada para gastronomia e 
vinho em uma das regiões viticultoras mais 
prestigiadas do mundo. Assim é o The Louise 
e seu aclamado restaurante, o Appellation, 
que brincam com seus sentidos e criam 
uma explosão de sabores. Os hóspedes são 
agraciados com sauna de cedro aberta 24 
horas, piscina de borda infinita com vista 
para o vinhedo e o bosque de oliveiras e, 
claro, com refeições inigualáveis.” 
Hannah Lott-Schwartz, Travel + Leisure

 Aeroporto doméstico e internacional  
 mais próximo: Adelaide 
 TTempo até o lodge:  
 75 minutos de carro 

 Número de suítes: 15

 Recebe hóspedes com crianças a partir  
 de 10 anos de idade

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,  
Austrália Meridional
Contato: +61 (0)2 9918 4355 
ou reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise

 thelouisebarossavalley 
 appellationbarossavalley
 thelouisebarossa 
 appellationrestaurant

Posicionado entre vinhedos que se estendem ao longe e uma profusão de pequenas 
fazendas, o The Louise tem localização ideal para tirar o máximo proveito do famoso 
Barossa Valley, na Austrália Meridional. São 15 suítes com pé-direito alto, lareira e bar 
repleto de bebidas de primeira qualidade, pátios com sombra e banheiros revestidos 
de mármore, cada um com terraço próprio e vista para os vinhedos da região.

Os hóspedes vão ao lodge principal para fazer refeições e relaxar, aproveitando para 
admirar as paredes em curva que refletem as linhas da paisagem lá fora. Os espaços 
de descanso exibem obras encomendadas a artistas locais e dão um toque local das 
pessoas e do lugar. 

A estadia no The Louise não estaria completa sem uma refeição no Appellation, onde a 
equipe de culinária trabalha ao sabor das estações, colhendo o que estiver disponível e 
comprando a maioria dos ingredientes dos agricultores e fazendeiros da comunidade. 
Um extensa adega e uma longa e premiada carta de vinhos mostram o que há de 
melhor no Barossa, na Austrália Meridional e no mundo.

O Barossa é famoso entre os sommeliers, e são dezenas de degustações de vinho 
feitas sob medida, blends e experiências personalizadas ao gosto dos hóspedes 
— muitas com uma apresentação exclusiva do produtor do vinho organizada pela 
equipe do The Louise. Mas há muito mais no Barossa Valley que comidas e bebidas 
deliciosas. Os hóspedes podem conhecer os agricultores da região no Barossa Farmers 
Market, apreciar galerias de arte, voar pelos céus em um balão de ar quente, curtir um 
piquenique de café da manhã ao nascer do sol junto com os cangurus, caminhar ou 
pedalar por trilhas, participar de aulas de culinária ou de uma sessão de criação de 
blends de perfumes ou gins.

O The Louise é há tempos considerado um destino do turismo gastronômico pelos 
viajantes mais exigentes do mundo, servindo como portão de entrada para o Barossa 
Valley.

 Sobre a Terra Natal Kaurna 

Por que vir para cá
Este refúgio culinário luxuoso no coração da 
região viticultora é o lugar perfeito para se 
desligar do mundo lá fora, se reencontrar e 
tirar o pé do acelerador.

Dicas de quem entende

• Aos sábados pela manhã, o Barossa 
Farmers Market se transforma em um 
agitado centro da cultura gastronômica 
da região. Vale um passeio entre os 
produtores e fazendeiros da região, com 
um cafezinho em mãos, para arrematar 
uns petiscos e saboreá-los ao longo do 
dia.

• Visite durante a vindima, período de 
colheita que vai do fim de janeiro ao fim 
de abril. Com as uvas sendo colhidas, 
puxadas e pisadas, pode ser que você se 
vendo envolvido na ação.

• Alugue uma bicicleta elétrica para 
conhecer a região, cruzando as infinitas 
fileiras de vinhas e parando para visitar 
vinhedos, cafés e vilarejos. 

• Voe sobre o Barossa Valley em um balão 
de ar quente e deslumbre-se com um 
mosaico de vinhedos e pomares, tudo 
arrematado pela Barossa Range, indo até 
o Eden Valley.
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True North

 Aeroporto doméstico mais próximo: para partidas de  
 Kimberley, Broome ou Kununurra (dependendo da  
 direção de viagem) 
 Tempo até o lodge: Broome – 10 minutos. Kununurra  
 – 1 hora. (Transfers à disposição)

 Aeroporto internacional mais próximo: Perth e Darwin 
 Tempo até o lodge: 2 horas de voo + transfer terrestre

 Número de cabines: 18

 Recebe hóspedes com crianças de todas as idades  
 (confira a política)

True North
Contato: +61 (0)8 9192 1829  
ou experiences@truenorth.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

 truenorthaustralia
 truenorthaustralia
 MVTrueNorth

A aventura no True North vem há tempos sendo considerada uma das experiências 
de turismo mais veneradas da Austrália. Todos os itinerários são voltados para as 
atividades e são feitos para viajantes exigentes que querem, acima de tudo, conhecer a 
fundo os destinos costeiros mais remotos da Austrália.

Períodos prolongados no mar estão especificamente fora de questão e as atividades 
diárias podem incluir caminhada, pesca, snorkeling, mergulho, piquenique, história 
natural, eventos culturais, entre outros. O True North é um navio registrado na Austrália 
e não precisa deixar as águas australianas durante as viagens, o que significa que cada 
dia a bordo do True North é um dia de atividade.

Entre os destinos estão Kimberley, um panorama de montanhas acidentadas, 
desfiladeiros espetaculares e cachoeiras majestosas, e o imaculado Rowley Shoals; a 
ainda selvagem costa sudoeste da Austrália Ocidental, onde ficam o Bremer Canyon 
e a região viticultora de Margaret River; as intrigantes Ilhas Abrolhos; a mundialmente 
famosa Costa de Ningaloo; as Ilhas Montebello; a bela cidade de Sydney e seus 
arredores; e um “safári de frutos do mar” ao redor da Península de Eyre, na Austrália 
Meridional.

O True North foi criado para ir aonde os outros navios não conseguem chegar, e seus 
vários barcos menores vão ainda mais longe, para os hóspedes sentirem a natureza 
ainda mais perto de si. A maioria das opções de cruzeiro conta com um helicóptero a 
bordo, o que dá toda uma outra dimensão à aventura.

O número de hóspedes é limitado a 36, e os 22 tripulantes australianos são 
responsáveis por acompanhar todas as experiências. As espaçosas cabines são todas 
com suítes e decoração moderna.

Descubra por que os hóspedes que desembarcam do True North sempre dizem: 
“Foram as melhores férias que já tive!”.

 Sobre a Terra Natal Yawuru (Broome)

Por que vir para cá
O True North foi mesmo concebido para 
sair do comum, pensado para descobrir 
verdadeiras joias escondidas no litoral com 
o máximo conforto.

Dicas de quem entende

• O melhor do True North é poder escolher 
sua própria aventura. Não existem duas 
viagens iguais.

• Um dos segredos mais bem guardados 
da Austrália, o Rowley Shoals é formado 
por três recifes de coral semelhantes a 
atóis, com mais de 300 km² de habitat 
intacto dos corais. 

• Acesso privilegiado a exemplos 
raramente vistos das pinturas rupestres 
de Wandjina e Gwion Gwion, em uma 
caminhada guiada ou um voo de 
helicóptero destacado só para isso. 

• O piquenique em que só se chega de 
helicóptero: é assim Eagle Falls, uma 
belíssima cachoeira na região norte 
remota da Austrália Ocidental. Acesso 
exclusivo por helicóptero.

• Entregue-se à aventura de um passeio 
de barco para curtir a força das 
maravilhosas Cachoeiras Horizontais. 

“ Voltando para o heliponto no terraço 15 
minutos depois, a única coisa que consigo 
fazer é segurar meu queixo para não 
cair. ‘Eu disse que não era um cruzeiro 
comum’, diverte-se Howson (proprietário 
do True North), vendo minha expressão de 
admiração. ‘Está mais para uma aventura’.” 
Natasha Dragun, The Australian 

40 41

mailto:experiences@truenorth.com.au
http://luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth


O que a Austrália tem de melhor…

O Australian Wildlife Journeys é um grupo de 
operadores de turismo de propriedade e operação 
independente com foco em vida selvagem e 
que oferece uma conexão sem paralelos com os 
ambientes naturais mais espetaculares da Austrália. 
Encontros icônicos e imersivos com a vida selvagem 
incluem snorkeling e observação de pássaros, baleias 
e marsupiais.

O Great Golf Courses of Australia dá acesso a 
alguns dos melhores campos de golfe do país, 
incluindo aqueles que figuram entre os 100 
melhores campos do mundo: Barnbougle Dunes 
e Barnbougle Lost Farm, Cape Wickham Links, 
Kingston Heath, New South Wales, The National e 
Royal Melbourne (leste e oeste).

Great Walks of Australia oferece experiências de 
caminhada esplêndidas e com a cara da Austrália, 
que levam os participantes a alguns dos locais 
mais espetaculares do mundo. Essas caminhadas 
servem de inspiração aos viajantes para explorar a 
diversificada paisagem australiana a pé, momento 
em que os hóspedes conseguem se reconectar 
com a natureza em grupos pequenos e intimistas 
comandados por guias especializados com um 
profundo entendimento e apreço pelo meio 
ambiente. 

O Cultural Attractions of Australia é um coletivo do 
setor das atrações artísticas e culturais mais famosas 
da Austrália, que uniram forças para apresentar o 
que o país tem de melhor a oferecer ao mundo. 
Cada atração oferece reservas em experiências 
premium selecionadas, proporcionando acesso e 
atendimento inigualáveis aos visitantes.

O Discover Aboriginal Experiences é um coletivo 
de experiências capazes de criar verdadeiras 
transformações na vida das pessoas. O coletivo 
é comandado por povos aborígenes, que 
mostram sua Terra Natal e dão mais vida ao 
cenário contando suas histórias. São oferecidas 
experiências das mais diversas, como passeios de 
quadriciclo, caiaque, hiking, pescaria, catação de 
caranguejo, turismo, arte e gastronomia.

Great Fishing Adventures é a pedida certa para 
os melhores operadores de pesca da Austrália, 
que se uniram para deixar a Austrália conhecida 
como um destino de primeira para pesca. Além de 
dar uma visão geral de cada operadora de pesca, 
o Great Fishing Adventures of Australia coloca 
em evidência algumas das melhores experiências 
desse tipo da Austrália, com dicas sobre diferentes 
categorias — da pesca em água salgada e em água 
doce até aventuras em mar aberto e pesca com 
mosca.

Ultimate Winery Experiences Australia é uma série 
de vinícolas premiadas das regiões viticultoras 
mais renomadas da Austrália. Não são meros 
estabelecimentos para conhecer e comprar vinhos; 
esses locais oferecem experiências exclusivas de 
degustação, gastronomia e tours privativos.

Para ajudar a criar o tipo de itinerário que fará o viajante mergulhar de 
verdade no espírito australiano e criar um vínculo entre seus interesses 
e paixões com o que a Austrália tem de melhor, existem vários outros 
“coletivos” que podemos recomendar. Cada um deles proporciona as 
melhores experiências em suas respectivas áreas de especialidade e são um 
fantástico complemento à viagem feita no Luxury Lodge.

Acesse signatureexperiences.australia.com/en
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Qual o real tamanho da Austrália?

1 Arkaba

2 Bamurru Plains

3 Capella Lodge

4 Cape Lodge

5 El Questro Homestead

6 Emirates One&Only 
Wolgan Valley

7 Lake House

8 Lizard Island

9 Longitude 131°

10 Mt Mulligan Lodge

11 Pretty Beach House

12 qualia

13 Saffi  re Freycinet

14 Sal Salis

15 Silky Oaks Lodge

16 Southern Ocean Lodge
(no momento, fechado 
para reforma)

17 Spicers Peak Lodge

18 The Louise

19 True North

CHINA ÍNDIA SUDESTE ASIÁTICO EUAREINO UNIDO/EUROPA

Exmouth ✈

Kangaroo Island ✈

Perth/Boorloo ✈

✈ Adelaide/Tarndanya

Melbourne/
Narrm ✈

Sydney/
Warrane ✈

Darwin/
Gulumerrdgen ✈

Brisbane/
Meeanjin ✈

✈ Cairns/Gimuy

✈ Alice Springs

Canberra ✈

Hobart/nipaluna ✈

✈ Uluru

TERRITÓRIO 
DA CAPITAL 
AUSTRALIANA

VICTORIA

AUSTRÁLIA 
MERIDIONAL

AUSTRÁLIA 
OCIDENTAL

TERRITÓRIO 
DO NORTE

NOVA GALES 
DO SUL

QUEENSLAND

TASMÂNIA

Broome/Rubibi ✈

Kununurra ✈

Lord Howe Island ✈

✈ Hamilton Island
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Planeje sua viagem
A Austrália é um local receptivo 
e acessível. É também uma terra 
vasta com uma diversidade enorme 
de destinos de viagem incríveis, por 
isso o planejamento da logística de 
uma viagem pode ser intimidador. 
O website do Luxury Lodges of 
Australia conta com ferramentas 
ótimas para planejar suas viagens 
até mesmo para o mais distante 
dos locais — e para os destinos 
mais especiais do continente.

Combinados, os lodges oferecem 
mais de 250 experiências, em parceria 
com mais de 1.600 fabricantes, guias, 
artistas, artesãos e personagens locais. 
Isso tudo vai fundo nas regiões em que 
estão localizados para oferecer aos 
viajantes uma conexão genuína com o 
lugar. As experiências e outras ideias 
e preferências de viagem podem ser 
conferidas por destino, experiência ou 
lodge. Esse também é um excelente 
filtro para saber o que fazer quando, 
pois ajudará a dividir as experiências por 
época e estação do ano.

Apresentamos um itinerário com 
sugestões para fazer seu tempo de folga 
render o máximo possível. O objetivo 
é minimizar o tempo de deslocamento 
e maximizar o tempo curtindo nossos 
destinos incríveis. Informações breves 
com boas dicas sobre como chegar 
aos lodges de luxo da Austrália são 
comprovadamente um valioso guia ao 
planejar uma viagem. Vários dos lodges 
têm helipontos e acesso fácil a pistas 
de pouso, para acessibilidade ainda 
melhor por jatinhos privados ou voos 
fretados. Não importa se você prefere 
fazer a reserva sozinho ou por meio do 
seu especialista em viagens preferido: 
o luxurylodgesofaustralia.com.au é um 
excelente lugar para começar.

Fotografia: cortesia de Tourism Australia

Uma coisa é certa: a Austrália 
é muito mais que um destino 
para uma única viagem. 

44



luxurylodgesofaustralia.com.au
 LuxuryLodgesOfAustralia
 luxurylodgesofaustralia
YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust
Vimeo luxurylodgesofaustralia
#luxurylodgesofaustralia

UMA SÉRIE DE ACAMPAMENTOS E LODGES DE LUXO 
INDEPENDENTES QUE OFERECEM EXPERIÊNCIAS 

INESQUECÍVEIS NOS LOCAIS MAIS EXUBERANTES E 
EXTRAORDINÁRIOS DA AUSTRÁLIA


