2

Darwin ✈

18

4

8

6

ARKABA
Cordilheira Ikara-Flinders,
Austrália Meridional

10

8
14

5
BAMURRU PLAINS
Top End, Território do Norte

CAPELLA LODGE
Ilha de Lord Howe, Nova Gales do Sul

Kununurra ✈

CAPE LODGE
Austrália Ocidental

Rio Margaret,
✈ Cairns

Broome ✈

11

TERRITÓRIO
DO NORTE
13

Luxury Lodges of Australia

Exmouth ✈

12

✈ Alice Springs

14

Ayers Rock (Uluru)
9
EL QUESTRO HOMESTEAD
EMIRATES ✈
ONE&ONLY
WOLGAN VALLEY
The Kimberley, Austrália Ocidental
AUSTRÁLIA
Montanhas Azuis, Nova Gales do Sul
OCIDENTAL

Um conjunto de acampamentos e acomodações de luxo independentes
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Introdução

LIZARD ISLAND
Grande Barreira de Corais, Queensland
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Os destinos das acomodações de luxo da Austrália são exclusivos
por seu acesso a locais, pessoas e experiências incomparáveis e ao
pequeno número de hóspedes que podem acomodar de cada vez.
O sol, a areia, as paisagens diversas e os amplos espaços abertos da
Austrália são luxos cada vez mais raros. As experiências oferecidas
pelas acomodações represen-tam um novo estilo de vivência luxuosa,
elegante e tipi-camente australiana.
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Para quem acha que conhece a Austrália, mas não a visi-tou
recentemente ou ao menos uma vez, pode anotar. A paisagem
das viagens australianas amadureceu. Esse vasto continente viu a
criação de uma nova geração de acomodações e acampamentos
excepcionais em al-gumas das regiões mais bonitas e exclusivas
da Austrália.

Não há nada como a Austrália
pela sua diversidade de
experiências naturais de luxo...

A Austrália agora possui uma massa
crítica de proprieda-des de luxo
baseadas na experiência para atrair
viajantes globais de alto nível e
pessoas que buscam aventura. Criada
em 2010, a Luxury Lodges of Australia
é uma asso-ciação que oferece uma
voz coletiva para essas acomo-dações
e acampamentos. É um ponto central
de referência para quem procura
experiências de viagem australianas de
alto nível.
As acomodações desse conjunto
são de propriedade e operação
independentes. Mas este não é um
“grupo” qualquer de hotéis. Este é
um conjunto de empreendedores
com as mesmas motivações, cada um
apaixonado por uma região exclusi-va
da Austrália o suficiente para investir
profundamente na criação de um
tipo de acomodação sofisticada, mas
intimista, e experiências personalizadas
que eles sabem que viajantes globais
sofisticados procuram.
Cada acomodação traz experiências
e atividades exclusi-vas para mostrar
os aspectos especiais de sua região
- paisagens naturais intocadas, vida
selvagem, patrimônio indígena,
natureza, comida e vinho e muito mais.
São essas experiências que definem
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o novo luxo australi-ano e mostram a
extraordinária diversidade da Austrália.
Há um foco especial em experiências
exclusivas que mergulham na rica e
diversificada cultura de alimentos e
vinhos da Austrália. Coletivamente,
eles representam um novo estilo de
luxo e elegância casual australiana.
As acomodações são focadas
em despertar um senso de lugar
e conectar os hóspedes às suas
regiões. Não se trata do quanto
as acomodações se parecem,
mas o quanto elas são diferentes
e como refletem a diversi-dade
e a autenticidade da experiência
australiana - se-jam acomodações
litorâneas, no deserto, em recifes, ilhas
ou território selvagem, campos de
luxo no interior, retiros de vinhedos ou
destinos culinários.
As acomodações representam muito
mais do que apenas um local para
se hospedar. Elas são destinos com
grande apelo para os viajantes em
busca de uma experiência e muitas
vezes sem tempo livre, para os quais
o tempo máximo e uma experiência
genuína, memorável e muitas vezes
transformadora de vida é o verdadeiro
luxo.
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Arkaba
Uma paisagem antiga moldada por milhões de anos de atividade geológica, a
Cordilheira Ikara-Flinders oferece alguns dos cenários mais impressionantes do
interior da Austrália. A antiga estação de ovelhas de Arkaba, que se transfor-mou
em uma conservação da vida selvagem, é o lar de uma incrível variedade de aves
e vida silvestre.O verdadeiro luxo em Arkaba vem do privilégio de com-partilhar
essa espetacular reserva privada de 60.000 acres com apenas dez hóspedes.
A propriedade de Arkaba é uma homenagem a uma rica herança pastoral em
um estilo que é rusticamente ele-gante e totalmente exclusivo. Os cinco quartos
de The Homestead proporcionam um oásis de conforto e estilo em meio a
uma paisagem rús-tica e acidentada, onde os hóspedes desfrutam um pou-co
da hospitalidade australiana clássica do campo em uma experiência de Wild
Bush Luxury guiada por especi-alistas e plenamente hospedada no interior da
Austrália.
As caminhadas de Bush levam você a uma viagem notável através do tempo
por leitos de riachos rebitados com os aparentemente imortais River Red Gums.
Passeios de carro pelo safári revelam penhascos de are-nitos e a beleza de
cordilheiras pré-históricas. Faça uma trilha pela vida selvagem nativa com um
con-servacionistas de Arkaba ou caminhe com um dos seus primeiros habitantes,
o povo Adnamatna, que tem uma conexão com aquela terra que emana de muito
antes de qualquer explorador ou colonizador europeu aparecer. Faça um voo
panorâmico sobre as antigas muralhas de Wilpena Pound e as salinas do Lago
Torrens ou abrace seu explorador interior e Heli-Hike ao longo dos tons de arcoíris da Cordilheira Elder da Arkaba. Aproveite o céu repleto de estrelas em uma
experiência de Heli-Swag durante a noite ou desfrute de um drink ao entardecer
no topo de uma montanha inteiramente sua enquanto o sol se põe atrás de uma
das mais incríveis formações de terra do mundo: Wilpena Pound.
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Aeroporto doméstico mais próximo:
Port Augusta
Tempo da acomodação:
75 minutos de carro
Aeroporto internacional mais próximo:
Adelaide
Tempo até a acomodação: 5 horas de
carro ou 1 hora de voo fretado particular
partindo de Adelaide ou 1,5 hora em voo
direto da Ilha Kangaroo



Número de quartos/suítes: 5



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 8 anos de idade

Arkaba
Cordilheira Ikara-Flinders, Austrália meridional
Contato: +61 (0)2 9571 6399
ou arkaba@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

“O isolamento e a presença de um guia
especializado asseguram uma rápida
imersão na fascinante ecologia e história
humana das cordilheiras”
Helen Anderson,
viajante gourmet australiana
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Bamurru Plains
O Bamurru Plains nas planícies aluviais do rio Mary é a versão australiana do
Delta do Okavango. Essas planícies aluviais costeiras são o lar de aves e ani-mais
selvagens prolíficos, com quase um terço das espé-cies australianas presentes,
enquanto as terras de Kakadu e Arnhem Land, nas proximidades, são o coração
da cul-tura indígena da Austrália. Este é o cenário para uma experiência
fascinante do Wild Bush Luxury.
Bamurru Plains oferece uma das mais ricas experiências de vida selvagem da
Austrália: dezenas de milhares de gansos magpie se misturam com papagaios,
garças e búfa-los na planície aluvial. Kookaburras, papagaios, cacatuas e agile
wallabies habi-tam as florestas franjadas. Os guias especializados do Bamurru
oferecem passeios emocionantes de aerobarco nas planícies aluviais, safáris
com veículos 4x4 abertos, viagens de pesca, safáris de quadriciclo, caminhadas
guiadas pelo deserto, cruzeiros fluviais com observação de crocodilos e
excursões a anti-gas galerias de arte rupestre em Kakadu.
Acorde com o chamado dos gansos magpie e observe o desfile de vida selvagem
emergir do conforto da sua ca-ma. Observe a vida selvagem da copa de árvores
escondidas de seis metros de altura, sente-se com uma bebida e aproveite os
toques suaves do ‘Wild Bush Luxury’. O alojamento safári e os 300 quilômetros
quadrados de campo ao seu redor são exclusivos para os hóspedes des-sa
propriedade, garantindo uma experiência tranquila e privilegiada no interior da
Austrália.



Aeroporto doméstico e internacional
mais próximo: Darwin
Tempo até a acomodação: 3 horas de
carro ou 30 minutos de voo panorâmico
de avião ou helicóptero



Números de bangalôs safári: 10



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 6 anos de idade



“Uma acomodação selvagem
perfeitamente remota, in-crivelmente
criada, Bamurru é... um luxo no estilo de
selva africana. Construído sobre estacas
em cima de pântano, Bamurru é um rústico
de última geração, com funcionários que
podem ser tanto um Jeeves quanto um
Crocodilo Dun-dee.“
Tatler

Bamurru Plains
Top End, Território do Norte
Contato: +61 (0)2 9571 6399
ou bamurru@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

A equipe de guias apaixonados do Bamurru foca na imer-são dos hóspedes na
história da selva, enquanto a pousa-da oferece um refúgio para se conectar com
uma exclu-siva região selvagem de Top End e com apenas dez suítes safári que se
mesclam tão perfeitamente à selva ao redor que você vai se esquecer que existe
um mundo exterior.
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Capella Lodge
Um segredo bem guardado entre pessoas estilosas, o Ca-pella Lodge é o retiro
de luxo de alto nível da Ilha de Lord Howe. Um pequeno voo da costa leste da
Austrália transporta os visitantes para uma verdadeira “ilha do tesouro”, um
paraíso perdido no tempo e perfeitamente preservado.
Combinando suavemente o design moderno com um ambiente natural de tirar o
fôlego ao redor, a estética do Capella de madeira rústica e roupa de cama branca,
permite que a verdadeira estrela brilhe: as vistas dos espetaculares montes Gower
e Lidgbird. Um sentimento de sofisticação descontraída flui por toda a parte com
móveis chiques de praia, obras de arte com tema de ilha e decks de franjas de
palmeira kentia crian-do um ambiente tranquilo e luxo sem sapatos.






Aeroporto doméstico mais próximo::
Lord Howe Island
Tempo até a acomodação:
5 minutos de carro
Aeroporto internacional mais próximo:
Sydney
Tempo até a acomodação:
2 horas de voo + 5 minutos de carro



Número de suítes: 9



Acolhe hóspedes com crianças
a partir de 10 anos de idade

Refeições requintadas são um atrativo e o menu inova-dor apresenta uma
variedade de frutos do mar locais e produtos regionais frescos. O simples prazer
de churrasco longo e sem pressa apre-ciado ao ar livre é uma das tradições
favoritas de Lord Howe, com peixes alimentando-se nas areias douradas
imperdíveis de Neds Beach.

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

O verde profundo desse Patrimônio da Humanidade é um paraíso de florestas
tropicais, recifes e praias e abriga centenas de espécies raras e endêmicas. Trilhas
de caminhada abrangem florestas subtropicais e enseadas remotas, repletas
de aves magníficas. Lá embaixo, o recife de coral mais ao sul do mundo está
repleto de cores caleidoscópicas e um alvoroço de pei-xes, perfeitos para serem
descobertos por snorkel ou barco com fundo de vidro.

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

Inspirado pelo espírito despreocupado da casa de praia australiana, o Capella
Lodge dá vida à última fuga do náu-frago.

8

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

“Uma explicação para a pureza quase
edênica de Lord Howe é que os visitantes
são limitados a um máximo de 400 por vez,
sendo que 20 sortudos podem ficar no Capella Lodge, um refúgio surpreendentemente
luxuoso, embora descontraído.”
Marion Hume, Time Magazine
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Cape Lodge
Em meio a quarenta acres de jardins bem cuidados, vi-nhedos e mata nativa ao
alcance do som do cintilante Oceano Índico, o Cape Lodge atrai aqueles que
procuram um refúgio sofisticado com todos os elementos de um hotel rústico
particular.
Uma casa longe de casa, os hóspedes podem passar o dia com um livro sob
a sombra de uma árvore de hortelã, à beira da piscina ou, para os mais ativos,
temos quadra de tênis, croquet e bicicletas do hotel para conhecer vi-nhedos
vizinhos, cervejarias artesanais e fabricantes de chocolate artesanais.
Jantar no restaurante é um dos pontos altos de uma es-tadia no Cape Lodge. Os
menus apresentam produtos locais, cultivados em casa e colhidos de oceanos
próximos, fazendas locais e da horta da cozinha, criando uma gastronomia fresca
e inovadora.
A região do Rio Margaret é uma das regiões vinícolas de maior beleza natural do
mundo, com mais de 160 km de praias e orlas intocadas, florestas karri e cavernas
de cal-cário. Surf de primeira categoria, natação, rapel, mountain bi-ke, golfe e
caminhadas pela costa são de fácil acesso, bem como uma rica variedade de
galerias de arte, lojas de fazendas e de produtos agrícolas.
Esta propriedade privada no campo tem vinte e dois quartos e suítes isoladas,
uma residência privada de qua-tro quartos e seu próprio vinhedo de oito acres,
produ-zindo alguns dos melhores Sauvignon Blanc e Shiraz arte-sanais do Rio
Margaret, exclusivamente para os hóspedes da pousada.
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Aeroporto doméstico mais próximo:
Busselton
Tempo até a acomodação:
40 minutos de carro
Aeroporto internacional mais próximo:
Perth
Tempo até a acomodação:
3,5 horas de carro



Número de quartos/suítes:
22 + 4 residências-quarto



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

Cape Lodge
Caves Road, Rio Margaret, Austrália
ocidental
Contato: +61 (0)8 9755 6311
ou stay@capelodge.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge
 cape_lodge

“O Cape Lodge continua a oferecer um
charme sofistica-do e descontraído na
floresta, um oásis de luxo na bela região
vinícola do Rio Margaret.”
Peter Rigby, www.thestarfish.com.au
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El Questro Homestead
O El Questro Homestead é uma excelente combinação de hospitalidade regional
remota e a exploração da bela paisagem selvagem do deserto da região de
Kimberley, na Austrália ocidental. El Questro tem quase 700.000 acres de
tamanho e é re-almente uma das últimas verdadeiras fronteiras do mun-do com
cúpulas de arenito, desfiladeiros, cachoeiras e abundante vida silvestre.
El Questro Homestead, um oásis boutique, situado no topo de um penhasco com
vista panorâmica do Rio e Cânion Chamberlain. É privativo, discreto e exclusivo.
A extensa lista de experiências é fundamental para a oferta do The Homestead e
inclui passeios guiados em veículos 4x4, passeios ecológicos, culturais e naturais,
observação de pássaros, caminhadas em cachoeiras e pis-cinas rochosas, voos
panorâmicos, piqueniques remotos e excursões de pesca.
Depois de explorar esta terra exuberante, os hóspedes podem mergulhar nas
termas de Zebedee Springs, aco-modar-se debaixo de uma antiga árvore
Boab com um livro, nadar na piscina com vista para o Chamberlain Gor-ge ou
simplesmente juntar-se à população local de can-gurus e descansar na sombra.
O Homestead é famoso por servir pratos e vinhos de alto nível em sua escolha
de ambiente, seja uma mesa isola-da no topo de um penhasco ou nas varandas
espaçosas do The Homestead.
O Homestead fica a apenas noventa minutos de carro da cidade mais próxima
de Kununurra, ou pode ser acessa-do através de uma pista de pouso privada.
Ele oferece nove quartos e suítes, acomodando no má-ximo dezoito hóspedes a
qualquer momento.
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Aeroporto doméstico mais próximo:
Kununurra
Tempo até a acomodação:
30 minutos de voo fretado ou
90 minutos de carro



Aeroporto internacional mais próximo:
Darwin
Tempo até a acomodação:
1 hora de voo + 90 minutos de carro
ou 1,5 hora de voo fretado



Número de suítes: 9



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 16 anos de idade



“El Questro Homestead é certamento o
refúgio mais co-biçado em The Kimberley.
Uma estadia aqui é tudo que você precisa
para lhe pro-porcionar uma experiência de
vida inspiradora.”
Elisabeth Knowles,
Australian Traveller Magazine

El Questro Homestead
Gibb River Road, Leste de Kimberley,
Austrália ocidental
Contato:
Telefone gratuito (AUS) +61 1800 837 168
Telefone fixo (EUA) +1 716 276 0078
ou dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
elquestro

 elquestro
 elquestro
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Emirates One&Only
Wolgan Valley
O Emirates One & Only Wolgan Valley é um retiro de luxo extremo, localizado
a 2,5 horas a noroeste de Sydney, na majestosa região das Montanhas Azuis,
classi-ficada como Patrimônio da Humanidade. Localizada dentro de 7.000
hectares de uma conservação de carbono neutro e reserva de vida selvagem,
o resort combina luxo absoluto e isolamento com uma experiên-cia na selva
quintessencialmente australiana.
Localizado entre dois parques nacionais, o resort oferece uma mistura única
de isolamento, vida selvagem nativa, beleza natural exuberante, conservação e
história, com-binados com instalações inigualáveis e comida e vinho excepcionais.
Ocupando apenas 1% da área total do terreno, o resort dispõe de 40 vilas
independentes, elegantemente deco-radas, cada uma com sua própria piscina,
lareira dupla e varanda privativa com vistas deslumbrantes para o Wol-gan
Valley e escarpas de arenito. No centro do resort fica o Main Homestead, com
várias opções gastronômicas, uma área de patrimônio e o One & Only Spa - um
santuário de cuidados, com os dermo-cosméticos australianos Sodashi.
A impressionante variedade de vida selvagem nativa, le-gado e paisagens
exuberantes do resort pode ser explo-rada por meio de uma variedade de
atividades, incluindo safáris de vida selvagem, passeios na natureza, passeios
turísticos, mountain bike e passeios a cavalo. Os hóspedes também são
convidados a participar da ati-vidade diária de conservação, trabalhando ao lado
de guias de campo apaixonados para ajudar a preservar este ambiente único para
o futuro.






Aeroporto doméstico mais próximo:
Sydney
Tempo até a acomodação:
2,5 horas de carro

“O que podemos dizer? Ele é bonito e inteligente
também - o primeiro resort carbono zero do
mundo, que não perde nada para o sen-timento
de culpa e ganha tudo através de um envolvimento real e profundo com seu ambiente. E
nós mencionamos os funcionários? Indo muito
além do simples senso de dever, eles são uma
excelente equipe cheia de personalidade e amor
por sua ilha secreta do interior.”
Cate Blanchett e Andrew Upton,
resenha do Mr & Mrs Smith

Aeroporto internacional mais próximo:
Sydney
Tempo até a acomodação:
2,5 horas de carro



Número de vilas: 40



Acolhe 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
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

Emirates One&Only Wolgan Valley oferece uma rara oportunidade de uma
experiência verdadeiramente de luxo na espetacular selva australiana.
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Lake House
Excelência em gastronomia, arte, beleza natural e aten-dimento de nível
internacional. Bem-vindo ao Lake House, Daylesford.
Boa comida e vinho são grandes paixões aqui. Uma equipe de talentosos
profissionais de hospitalidade, com o lendário diretor de culinária a bordo, Alla
Wolf-Tasker, oferece maravilhosos cardápios e vinhos inovado-res da nossa
aclamada adega.
Considerado um dos melhores restaurantes da Austrália, o Lake House tem dois
chefs e ficou no topo de muitas listas de restaurantes respeitados, incluindo o The
Hot 50, Wine List of the Year e Australia’s Best Food & Wine Experience.
Os elegantes estúdios, suítes e Retreat Villas do hotel estão localizados em cerca
de 2 hectares de jardins exu-berantes que se estendem até ao Lago Daylesford.
Cada um possui obras de arte do estúdio do aclamado artista e co-proprietário
Allan Wolf-Tasker.
Os hóspedes podem participar das aulas práticas ou de-monstrativas da
Escola de Culinária; visitar o Salus Day Spa; jogar tênis; relaxar na piscina
infinita; explorar ao redor do lago, serpenteando por nascentes minerais na
Floresta Estadual de Wombat e aproveitar a proximidade da encantadora vila.
Kookaburras entram para jantar. Cacatuas brancas, amarelas e de cinzas são
visitas fre-quentes. Muitos dos animais nativos da Austrália podem ser encontrados ao longo das trilhas florestais.




Aeroporto doméstico e internacional
mais próximo: Melbourne
Tempo até a acomodação:
75 minutos de carro



Número de suítes: 33



Acolhe hóspedes com crianças de
todas as idades

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

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

“O Lake House está tão intrinsecamente
ligada à terra, às estações do ano, aos
produtores locais e aos artistas lo-cais, que
nunca para de evoluir”.
Luxury Travel Magazine
Australia’s Best Food & Wine Experience

À medida que o sol se põe sobre a margem mais distante do lago, o Argyle
Library Bar ou o Lagoon Deck são locais populares para se reunir com outros
hóspedes e parti-lhar histórias das aventuras do dia.
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Lizard Island
Lizard Island, a ilha resort mais ao norte da Austrália na Grande Barreira de Corais,
é isolada do resto do mundo, acessível apenas por um voo panorâmico de uma
hora sobre o recife de Cairns.
Com apenas um resort na ilha hospedando quarenta quartos e suítes - é a
tranquilidade e sua beleza natural que vão lhe saudar em primeiro lugar.
Vinte e quatro praias privadas intocadas e brancas - isso realmente quer dizer
que você pode ter uma praia intei-ra para si mesmo. Mergulhar com snorkel direto
da praia, onde os jardins de moluscos, corais e vida marinha são abundantes e
mergulhar no recife de alguns dos locais de mergulho mais famosos do mundo,
incluindo o famoso Cod Hole.
A filosofia gastronômica é simples e abrange produtos locais frescos. Os
cardápios mudam diariamente no Saltwater Restau-rant, os hóspedes também
podem desfrutar de piqueni-ques gourmet de almoço em praias isoladas e jantar
de degustação à beira-mar para duas pessoas ao pôr do sol.
Um luxuoso e indulgente spa, o Essentia Day, locais de pesca de nível
internacional para serem explorados, bo-tes pessoais para você descobrir o seu
próprio lugar pri-vativo e uma grande variedade de atividades para desfru-tar,
como passeios pela Research Station, mergulhos e cruzeiros de vinho e queijo ao
pôr do sol.



Aeroporto doméstico e internacional
mais próximo: Cairns
Tempo até a acomodação:
1 hora de voo panorâmico sobre a
Grande Barreira de Corais



Número de quartos/suítes: 40



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 10 anos de idade



“O recife, uma das maiores maravilhas do
mundo, fica logo à sua porta. Você pode
fazer snorkel direto de uma das 24 praias de
areias brancas da ilha ou fazer um pas-seio
de barco até o recife externo para ver as
cores vi-brantes dos corais e de grandes
peixes... O Lizard sempre foi um exemplo
de luxo no campo. E ainda é. É um lugar de
onde você realmente não quer mais sair.”
Laurie Werner, forbes.com

Lizard Island
Grande Barreira de Corais, Queensland
Telefone gratuito (AUS) +61 1800 837 204
Telefone fixo (EUA) +1 716 276 0104
ou dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Cercado de todos os lados pela vista azul de um oceano cristalino, todos os
quartos e suítes da Ilha Lizard foram concebidos para serem elegantemente
discretos, permi-tindo que a beleza natural se destaque.
Lizard Island - como nenhuma outra.
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“Quando se trata de vistas impressionantes
da acomoda-ção de luxo Longitude 131°,
localizada no coração ver-melho da Austrália,
é o Dune Pavilion que faz os cora-ções
baterem mais forte.”
Sue Wallace, Robb Report

Longitude 131°
Uluru repousa no meio da Austrália há centenas de mi-lhões de anos, mas os seus
espetáculos mudam constan-temente. O melhor local para assistir ao espetáculo
é o Longitude 131°, um encontro de pavilhões de luxo localizado em meio à
paisagem vermelho-ferrugem.
A base do deserto diverge do interessante santuário da Dune House, um local de
descanso, coquetéis e rock. Jante com uma vista para o coração espiritual do país
enquanto saboreia uma culinária requintada, combinan-do ingredientes nativos
e produtos provenientes de to-do o país. Retire-se para o Spa Kinara para um
tratamento inspirado na cultura indígena ou tome uma bebida no pôr do sol no
Dune Top, com vistas impressionantes para Uluru e Kata Tjuta.






Aeroporto doméstico mais próximo:
Ayers Rock
Tempo até a acomodação:
15 minutos de carro
Aeroporto internacional mais próximo:
Sydney
Tempo até a acomodação:
3 horas de voo + 15 minutos de carro



Número de suítes: 16



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 10 anos de idade

No espírito dos pioneiros originais, relaxe após um dia de exploração em uma
tenda recriada para o viajante moderno, para mesclar estilo com sustentabilidade.
Vistas incomparáveis do Uluru se apresentam ao pé da sua cama ou do calor
de uma peça sob medida desven-dada ao ar fresco da noite. Mobiliários
contemporâneos, obras de arte de artistas indígenas locais e uma série de
confortos modernos afas-tam qualquer ilusão de dificuldade.

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

Por mais tentador que seja se acomodar por aqui, aven-ture-se além da pousada
para excursões exclusivas explo-rando o deserto que foi duas vezes listado
como Patri-mônio da Humanidade e conheça a história dos ícones do deserto
- não apenas geologia, mas também sua co-nexão atemporal com Anangu, os
proprietários originais.

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131
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Pretty Beach House
Pretty Beach House é a definição do luxo descontraído. Intimista, tranquilo,
com um atendimento personalizado que oferece a experiência de luxo da costa
australiana em um ambiente de nível internacional.




Localizado no alto do morro em Pretty Beach, este sofis-ticado hotel fica dentro
de uma antiga floresta de an-gophora com uma vista para as águas sobre a
intocada Broken Bay, uma maravilha natural bucólica.
Pretty Beach House oferece aos hóspedes a oportunida-de de se recomporem
completamente ou explorar - um paraíso muito particular e fonte de aventura,
romance, rejuvenescimento ou exploração.
Praias e baías douradas são facilmente acessíveis através de trilhas ao longo
dos penhascos costeiros de arenito. As outras atividades de aventura incluem
passeios cultu-rais com indígenas, passeios de barco e vela, esportes aquáticos,
mountain bike e tênis.
Uma cerimônia de fumo indígena de boas-vindas é reali-zada para todos os
hóspedes com música, dança e histó-rias de sonhos contadas por um ancião,
criando uma ex-periência verdadeiramente inesquecível. Esta cerimônia é
realizada perto de uma arte rupestre aborígine criada pela tribo local Darkinjung,
que remon-ta a quase 10.000 anos.
Um achado realmente raro, com apenas quatro pavilhões impecavelmente
escolhidos, a acomodação acomoda até oito hóspedes de cada vez.
As refeições são um destaque da Pretty Beach House, com cardápios sazonais
preparados por chefs altamente talentosos que incorporam alimentos nativos e
selva-gens, além de produtos frescos direto da horta da cozi-nha.
Todas as refeições e bebidas estão inclusas (lista da adega é um adicional),
juntamente com mini-bar do pavilhão, Wi-Fi ilimitado e mountain bikes.
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Aeroporto doméstico mais próximo:
Sydney or Newcastle
Tempo até a acomodação: 90 minutos
de carro de Sydney ou Newcastle,
20 minutos de hidroplano (apenas de
Sydney) ou 20 minutos de helicóptero
(de Newcastle ou Sydney)



Aeroporto internacional mais próximo:
Sydney
Tempo até a acomodação:
90 minutos de carro ou 20 minutos
de voo por hidroplano ou helicóptero



Número de suítes: 4 pavilhões



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 13 anos de idade



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

 prettybeachhouse
 prettybeachhouse
“Um ninho de amor na copa das árvores… A
exclusiva Pretty Beach House, escondida em um
paraíso selvagem, é perfeita para o romance.”
Belinda Kontominas,
Travel Weekender, The Sun Herald
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qualia
Localizado na isolada ponta mais ao norte da Ilha Hamil-ton e cercado pela
beleza insuperável da Grande Barrei-ra de Corais, o qualia é uma expressão única
de luxo de nível internacional e excelente design moderno. É um lugar realmente
especial, onde tudo foi meticulo-samente considerado para descansar a mente,
mas ser completamente indulgente com os sentidos.
O aspecto banhado de sol do norte de qualia oferece o cenário ideal para se
apreciar a beleza do passar dos dias, com uma escolha de sessenta pavilhões
individuais, mui-tos dos quais possuem uma piscina privativa onde os hóspedes
podem apreciar a vista deslumbrante da Whit-sunday Passage.
Dentro do resort, o qualia dispõe de dois restaurantes exclusivos e o sedutor Spa
qualia, que oferece um au-têntico menu de spa australiano, incorporando uma gama abrangente de tratamentos revigorantes, pensados para reequilibrar a sinergia
entre mente e corpo.






Aeroporto doméstico mais próximo:
Great Barrier Reef Airport, Ilha Hamilton
Tempo até a acomodação:
5 minutos de carro
Aeroporto internacional mais próximo:
Brisbane
Tempo até a acomodação:
1 hora e 40 minutos de voo
+ 5 minutos de carro



Número de suítes: 60 pavilhões
privativos, alguns deles com piscina
particular



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 16 anos de idade

Além do fácil acesso às atrações mais cobiçadas da região de Whitsunday, os
hóspedes do qualia podem aproveitar a prioridade no terreno inicial do campo de
golfe profis-sional da Ilha Hamilton. Este imperdível curso é o único curso de golfe
com 18 buracos na Austrália localizado em uma ilha própria, e oferece um jogo
desafiador tanto para os novatos quanto para os golfistas profissionais.

qualia
Ilha Hamilton, Queensland
Contato: +61 (0)2 9433 3349
ou reservations@qualia.com.au

Se o tempo gasto juntos é o objetivo final, a equipe do qualia pode providenciar
um serviço de entrega na praia - uma rara oportunidade de desfrutar de um
piquenique gourmet para dois em uma idílica praia isolada.

 qualia
 qualiaresort
 qualia
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“O qualia é voltado para o calmo mar de
coral turquesa e é impactante desde o
momento em que você entra no saguão
ao ar livre do Long Pavilion. Ele fica ainda
melhor das piscinas dos Windward Pavilions, que são amplas villas construídas com
pedras e ma-deiras locais, decoradas com
as cores da natureza e posi-cionadas para
apreciar o pôr do sol perfeito sobre o mar.”
Laurie Werner, Forbes

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia
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Saffire
O Saffire Freycinet é o santuário costeiro de luxo da Aus-trália, situado na costa
leste da Tasmânia, proporcionan-do um estilo sofisticado e intimista e uma
experiência inspiradora.
Discretamente posicionado com vista para as Montanhas Hazard, a Península
Freycinet e as águas cristalinas da Great Oyster Bay, a Saffire mistura o homem e
a natureza com uma beleza de tirar o fôlego.
Com vinte suítes de luxo, day spa exclusivo, restaurante, lounge para hóspedes e
bar, esta nova experiência é uma celebração da arte de atender, bem-estar interno
e externo, delícias culinárias locais, paisagens antigas e abundante vida selvagem.
No restaurante Palate, a equipe altamente experiente do Saffire garantiu que
o jantar inovador não comprome-ta os verdadeiros sabores dos produtos
locais mais fres-cos. Todas as refeições inclusas, desde o café da manhã a uma
degustação gourmet ou um jantar à la carte.
Todos os hóspedes podem restaurar o seu bem-estar nas instalações de spa de
alto nível e na academia do resort. Acalme sua mente e refresque a alma com um
tratamen-to de luxo em um dos três quartos do Spa Saffire, com vista para uma
paisagem inspiradora e piscinas cristalinas.
O Schouten Island Signature Experience foi projetado exclusivamente para os
hóspedes aprofundarem suas descobertas na costa leste. Existe um mundo de
ilhas desertas, mata nativa e praias isoladas para explorar.
O Tasmanian Devil Experience oferece aos hóspedes a rara oportunidade de
encontrar demônios da Tasmânia em um cenário natural e participar da missão de
salvar esta espécie da extinção.
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Aeroporto doméstico mais próximo:
Hobart ou Launceston
Tempo até a acomodação:
2,5 horas de carro de ambos aeroportos



Aeroporto internacional mais próximo:
Melbourne
Tempo até a acomodação:
1 hora de voo para Hobart ou
Launceston + 2,5 horas de carro



Número de suítes: 20



Acolhe hóspedes com crianças de
todas as idades



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

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

“Muito poucos resorts conseguem ter
todos os ingredi-entes certos ao abrir,
mas podemos te assegurar, essa beleza de
hotel assinalou todas as caixas corretas.
Nós realmente ficamos sem palavras - e
isso não é fácil de acontecer - enquanto
enchemos nossos olhos com as vistas de
tirar o fôlego, deleitamos nossos sentidos
em nossa linda suíte e no spa, e devoramos
a comida que tornou ridículo qualquer
pensamento de dieta.”
Bill Tikos, The Coolhunter online guru
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Sal Salis
Onde o interior da Austrália encontra o recife... Sal Salis Ningaloo Reef é um
acampamento de luxo eco-lógico que oferece conforto e estilo no Cape Range
Na-tional Park, que é considerado Patrimônio da Humanida-de, e com vista para o
Ningaloo Reef, também um Patri-mônio da Humanidade.
Nesta região intocada e maravilhosa, o Sal Salis toma muito cuidado para
proteger seu frágil ecossistema. A acomodação fica por conta das quinze
espaçosas tendas Wilderness e uma tenda Honeymoon, todas projetadas para
se misturar com as dunas. Cada uma tem um banheiro privativo com uma
privada eco-friendly e chuveiro de água quente, além de camas extremamente
confortáveis e com vista para o Oceano Índico. A essência sociável do
acampamento inclui áreas de lounge, bar e biblioteca, e é elevado acima da
mata cos-teira, proporcionando vistas do recife e dos quebra-mares mais além.
Refeições preparadas pelo chef são servidas comunitari-amente.
O foco da sua estadia é o ambiente e uma equipe de guias apaixonados estão à
disposição para realizar mergu-lho guiado, expedições de caiaque e caminhadas
nas cordilheiras. Sal Salis é a base perfeita para nadar com tubarões-baleia (abril
a julho) e com baleias jubarte (agosto a outubro). À noite, deite-se na praia para
observar a Via Láctea e um cobertor de estrelas que se estende pelos céus noturnos do sul.
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Aeroporto doméstico mais próximo:
Exmouth (Learmonth Airport)
Tempo até a acomodação:
1,5 hora de carro

“ …Descobri minha rede amarrada do lado
de fora da minha tenda e, o que é mais
importante, descobri que, se me deitasse
nela por tempo o suficiente, poderia observar baleias soprando e nadando no
horizonte azul pro-fundo.”
Max Anderson, The Sunday Times

Aeroporto internacional mais próximo:
Perth
Tempo até a acomodação:
2 horas de voo + 1,5 horas de carro



Número de suítes: 15 tendas
Wilderness e 1 tenda Honeymoon



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 5 anos de idade

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

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo

29

Silky Oaks Lodge
O Silky Oaks Lodge está localizado em uma região des-lumbrante junto ao rio, ao
lado do Parque Nacional Daintree, um Patrimônio da Humanidade. O moderno
e elegante hotel decorado no estilo do ex-tremo norte de Queensland oferece
experiências ecoló-gicas e culturalmente sensíveis, aventura e lazeres indulgentes. A região circundante é diversificada, com florestas tropi-cais exuberantes,
vastas savanas, além da Grande Barreira de Corais nas proximidades. A pouco
mais de uma hora de carro do aeroporto de Cairns e a vinte minutos de Port
Douglas, a viagem pela estrada nos leva a um cenário deslumbrante através da
estrada costeira selada que serpenteia ao longo das praias desertas e das águas
cristalinas do mar de coral.
As atividades na acomodação variam de trilhas a cami-nhadas, nado em
rios, canoagem, mergulho com snorkel, piqueniques, excursões de bicicleta,
observação de aves guiada e ioga à beira do rio. Perto dali, o Mossman Gorge
oferece experiências indí-genas guiadas, incluindo o Dreamtime Walk. A pousada,
a apenas 20 minutos de carro de Port Dou-glas, é também uma grande base de
viagens de um dia para explorar a Grande Barreira de Corais.
Existem quarenta Treehouses lindamente decoradas com grandes banheiras de
hidromassagem e varandas que se encontram em oitenta acres de terreno ao
lado do Par-que Nacional de Daintree.
O Restaurante Treehouse apresenta refeições da culiná-ria australiana
contemporânea, utilizando produtos locais de qualidade. As águas ricas em
minerais do rio são uma inspiração para o Healing Waters Spa, juntamente com
uma longa lista de tratamentos usando a linha orgânica de luxo Sodashi.
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Aeroporto doméstico e internacional
mais próximo: Cairns
Tempo até a acomodação:
60 minutos de carro



Número de suítes: 40 (combinação
de River Treehouses e Treehouses)



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 8 anos de idade

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Contato: +61 (0)7 4098 1666
ou reservations@silkyoaks.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

“Não há razão em ser resistente ao meio
ambiente aqui. A acomodação faz fronteira
com o Parque Nacional de Daintree, lar
de 74 espécies de mamíferos, o dobro de
tipos de répteis e anfíbios e 330 tipos de
pássaros... É um destino sociável de luxo
conveniente e muitos con-fortos...”
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
Celebrado como um pioneiro da nova geração de aco-modações de luxo
da Austrália, este retiro no topo das falésias calcárias da Ilha Kangaroo nos
convida a entrar em outro mundo. Um pulo na costa de Adelaide, “KI”, como
os locais o chamam, é um verdadeiro refúgio no deserto, um lugar repleto de
espécies nativas e onde uma costa acidentada oferece algumas das vistas mais
impressionantes do oce-ano.
O Southern Ocean Lodge combina natureza intocada, excelentes refeições
requintadas e um itinerário perso-nalizado de experiências emocionantes para
criar um senso de lugar muito real. De trilhas conduzidas por guias naturalistas,
encontros próximos à vida selvagem e exploração das “Maravilhas do KI”,
incluindo uma grande gruta costeira com focas residentes, existe uma aventura
para todos os gostos.




Aeroporto doméstico mais próximo:
Kingscote
Tempo até a acomodação:
50 minutos de carro



Aeroporto internacional mais próximo:
Adelaide
Tempo até a acomodação:
30 minutos de voo
+ 50 minutos de carro



Número de suítes: 21



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 10 anos de idade



O Great Room funciona como uma “central” da pousada, com vistas
espetaculares e deslumbrantes para relaxar ao lado da lareira suspensa, servindo
um drinque do agradá-vel bar aberto e se entregando a boa comida e vinho com
uma orgulhosa procedência local.

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

Suítes contemporâneas de estrutura em consola ao lon-go da curva da falésia,
cada uma oferecendo vistas espe-taculares do selvagem Oceano Antártico,
enquanto uma miríade de detalhes planejados, desde mobiliários per-sonalizados
até o calcário quente, criam uma sensação de luxo descontraído.

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

Encontrar um retiro excepcional desse jeito em um local tão remoto, só contribui
para a maravilha que é Southern Ocean Lodge.
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 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

“No Southern Ocean Lodge a mistura de
fabulosidade e natureza encontra um novo
frisson... É ousado, é pro-gressivo, é a rainha
das maravilhas do deserto. O Southern
Ocean Lodge é realmente um par de
binócu-los divertidos e calmos, focados em
um lugar incrível.”
Melinda Stevens, Tatler
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Spicers Peak Lodge
O Spicers Peak Lodge é a acomodação de montanha mais alta da Austrália,
situada a 1.100 metros acima do nível do mar, cercada por uma vista deslumbrante
do Patri-mônio da Humanidade ao sudoeste de Queensland: o Parque Nacional
Main Range, Great Dividing Range e Scenic Rim.
A pousada oferece uma variedade de atividades pensadas para oferecer aos
hóspedes uma oportunidade intimista de experimentar essa parte impressionante
da natureza selvagem australiana, incluindo passeios pela natureza, passeios
de descoberta em um veículo 4x4, passeios pa-norâmicos de helicóptero,
observação de estrelas, aven-turas de mountain bike, piqueniques ao pôr do sol.
As instalações ao redor e dentro dessa acomodação ar-quitetonicamente
projetada incluem uma piscina de borda infinita, hot spa, quadra de tênis,
caminhadas gui-adas e mountain bike, jardins, fogueira ao ar livre, áreas de
piquenique isolada, lounge com biblioteca e lareira, deck de observação com
telescópio, day spa no local com piscina de imersão aquecida, bar e restaurante.
O Restaurante Peak oferece aos seus hóspedes uma ex-periência de refeição
verdadeiramente gourmet, com ênfase no respeito pelo produto, produtor e
meio ambi-ente. Esses valores são combinados com técnicas impecáveis para
produzir um estilo culinário que agrada tanto aos hóspedes quanto aos críticos
de gastronomia.
Com dez suítes de luxo e duas acomodações privadas, o Spicers Peak Lodge é
uma mistura única de acomodações relaxantes e restaurantes requintados no
auge do luxo em uma das áreas selvagens mais belas e acidentadas do sudeste
de High Country.
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Aeroporto doméstico e internacional
mais próximo: Brisbane
Tempo até a acomodação:
90 minutos de carro de Brisbane,
2 horas de carro de Gold Coast



Número de suítes: 10 suítes,
2 acomodações privativas



Acolhe hóspedes com crianças de
todas as idades (veja a política)

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

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

“Depois de um passeio relaxante através de
uma antiga floresta de pinheiros, o Spicers
Peak Lodge, o maior reti-ro não alpino da
Austrália, aparece à nossa frente como uma
miragem. É um deslumbrante refúgio de dois
andares localizado sobre as nuvens e nós mal
podemos esperar para en-trar.”
Tiana Templeman, Escape
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The Louise
O Louise está localizado no topo de uma colina suave e cercado por centenas de
acres de videiras com vista para o mundialmente famoso Barossa Valley. Quinze
suítes, cada uma com a sua própria varanda pri-vada e vistas deslumbrantes
sobre os vinhedos vizinhos, apresentam um design contemporâneo suave e obras
de arte.





Número de suítes: 15

Uma refeição no Apellation é crucial para uma estadia no The Louise, um
dos melhores restaurantes regionais da Austrália. A equipe gastronômica do
Appellation é guiada pelos ritmos das estações; colhendo da horta de sua
cozinha; assando seus próprios pães; abatendo e curando suas próprias carnes;
e celebrando o vinho e a comida como o mais natural dos parceiros.Eles são
defensores apaixonados do frescor, sazonalidade e regionalismo. Uma extensa
carta de vinhos premiada mostra o melhor de Barossa, Austrália e do mundo.



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 10 anos de idade

Os hóspedes podem flutuar sobre vinhedos antigos em um balão de ar quente,
desfrutar de um café da manhã com cangurus em mata nativa, passear pelo
impactante vale em um carro antigo, caminhar ou andar de bicicleta em trilhas
pela mata, fazer seu próprio blend de vinho e acompanhar o Apellation criando
um jantar para harmo-nizar com ele, ou se juntar ao chef do Appellation enquanto ele examina a feira dos produtores locais para provisões. Os hóspedes
vão descobrir vinhos incríveis, encontrar personagens locais acolhedores e se
apaixonar por alguns dos países vinícolas mais envolventes do mundo.



Aeroporto doméstico e internacional
mais próximo: Adelaide
Tempo até a acomodação:
75 minutos de carro

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,
Australia meridional
Contato: +61 (0)8 8562 2722
ou stay@thelouise.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise






thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley
thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley

Juntos, Appellation e The Louise são o destino de aco-modação, comida, vinho e
luxo para os viajantes mais exigentes.
“Nascido de uma abordagem holística e íntima
conexão com a terra, o Appellation (no The
Louise) combina co-mida e vinho, juntamente
com uma poderosa garantia de autenticidade
regional.”
Louise Radman, viajante gourmet australiana
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True North
Uma aventura no True North tem sido considerada uma das experiências de
turismo mais reverenciadas da Aus-trália. Todos os itinerários são focados em
atividades e pensa-dos para viajantes exigentes que realmente querem “vivenciar” alguns dos destinos costeiros mais remotos da Austrália.
Períodos prolongados no mar são especificamente exclu-ídos e as atividades
diárias podem incluir caminhadas, pesca, mergulho com snorkel, mergulho,
piqueniques, história natural, eventos culturais e muito mais. O True North é um
navio registrado na Austrália, então não é obrigado a deixar as águas australianas
durante as viagens por lá. Todos os dias a bordo, o True North é um dia de
atividade.
Os destinos incluem o Kimberley, um panorama de mon-tanhas rochosas, cânion
espetaculares e cachoeiras ma-jestosas; a costa da Austrália Ocidental ainda é
selvagem, com as intrigantes Ilhas Abrolhos, o mundialmente famo-so Ningaloo
Reef, as Ilhas Montebello e os intocados Rowley Shoals; a maravilhosa Sydney e
arredores, além de um safári de frutos do mar ao redor da Península Eyre.
O True North foi projetado para ir onde outros navios não podem. Diversos
barcos de aventura exploram ainda mais e os hóspedes experimentam a natureza
selvagem de perto. A maioria das opções de cruzeiro possui um helicóptero a
bordo que acrescenta outra dimensão à aventura.
O número de hóspedes é limitado a trinta e seis pessoas e uma tripulação
australiana de vinte e dois acompa-nhantes a cada experiência. Cabines
espaçosas apresentam uma decoração moderna com banheiros privativos.
Descubra porque os hóspedes que desembarcam do True North são unânimes
quando dizem “essas foram as me-lhores férias que já tive!”.
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Aeroporto doméstico mais próximo:
Para partidas de Kimberley - Broome
ou Kununurra (dependendo da direção
da viagem)
Tempo até a acomodação:
Broome - 10 minutos. Kununurra - 1 hora.
(Translados são oferecidos)
Aeroporto internacional mais próximo:
Perth e Darwin
Tempo até a acomodação: 2 horas de
voo + translado rodoviário



Número de cabines: 18



Acolhe hóspedes com crianças de
todas as idades (veja a política)

True North Adventure Cruises
Contato: +61 (0)8 9192 1829
ou cruise@truenorth.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
truenorth

 truenorthadventurecruises
 truenorthadventurecruises
 MVTrueNorth

“Fazer um cruzeiro pela costa de Kimberley
no True North foi a viagem da minha vida.”
Jerry Hall, atriz e modelo
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O melhor da Austrália...
Para ajudar a criar itinerários verdadeiramente imersivos
e exclusivamente australianos, existem várias outras organizações “coletivas” que recomendamos. Cada uma
delas oferece algumas das melhores experiên-cias em seu
campo e são um ótimo complemento para uma viagem em
acomodações de luxo.

A Australian Wildlife Journeys
são operadores turísticos
de propriedade e operações
independentes que ofere-cem
uma conexão incomparável com
os ambientes natu-rais e vida
selvagem mais espetaculares
da Austrália. Os encontros
imersivos e icônicos com
animais selvagens incluem
observação de pássaros,
observação de baleias,
observação de marsupiais e
mergulho com snorkel.
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Discover Aboriginal Experiences
é um coletivo de expe-riências
inspiradoras e transformadoras,
conduzidas por pessoas
aborígenes que compartilham
seu país e dão vi-da à paisagem
através de suas histórias. Uma
leque diversificado de opções
de experiências in-cluem
passeios de quadriciclo, caiaque,
trilhas, pesca, pesca de lama,
turismo, arte e comida.

A Great Fishing Adventures of
Australia oferece aos entu-siastas
da pesca de água salgada, água
doce e pesca com mosca a
oportunidade de desfrutar de sua
paixão em alguns dos ambientes
mais diversos que o mundo tem
para oferecer.

O Great Golf Courses of
Australia oferece acesso a
alguns dos principais campos
de golfe da Austrália, incluindo
os seis campos australianos que
aparecem no World Top 100:
Dunas Barnbougle e Barnbougle
Lost Farm, Kingston Heath, Nova
Gales do Sul, Royal Melbourne e
Royal Ade-laide.

A Great Walks of Australia
oferece experiências de
cami-nhada excelentes e
essencialmente australianas,
que envolvem os caminhantes
em alguns dos terrenos mais
espetaculares do mundo.
Essas caminhadas inspiram os
viajantes a explorar a paisagem diversificada da Austrália
a pé, onde os hóspedes se
reencontram com a natureza
em grupos pequenos e ín-timos,
liderados por guias especializados
com uma pro-funda compreensão
e apreciação do meio ambiente.

A Ultimate Winery Experiences
Australia é um conjunto de
vinícolas premiadas nas regiões
vinícolas mais famosas da
Austrália. Estas vinícolas não
são apenas locais para provar
e com-prar vinho, mas também
oferecem uma gama diversificada e única de portas de adega,
restaurantes e experiên-cias
particulares de turismo.
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Planeje sua viagem
A Austrália é um lugar acolhedor
e acessível. É também um vasto
território com uma enorme
diversi-dade de destinos de
viagem inspiradores, o que torna
o planejamento da logística
de uma viagem um pouco assustador.

O site da Luxury Lodges of Australia
tem algumas ótimas ferramentas
para planejar viagens para os lugares
mais distantes e mais especiais do
continente. As ideias de viagem podem
ser visualizadas por destino, experiência
ou propriedade. Há também sugestões
de itinerários contínuos. O objetivo
é minimizar o tempo em trânsito e
maximizar o tempo nos nossos incríveis
destinos.

Luxury Lodges of Australia

Um conjunto de acampamentos e acomodações de luxo independentes
que proporcionam experiências inesque-cíveis nos destinos mais
inspiradores e extraordinários da Austrália.

2

Informações breves com ótimas dicas
sobre como chegar em qualquer uma
das acomodações de luxo da Austrália
é um guia inestimável quando vamos
planejar uma via-gem. Muitas das
acomodações têm helipontos e acesso
próxi-mo a pistas de aterrissagem para
uma acessibilidade ain-da maior por jato
particular ou fretamento.

Darwin ✈

18

8

5

14

Kununurra ✈

✈ Cairns
Broome ✈

11

TERRITÓRIO
DO NORTE
13

Tanto se você reservar diretamente com
os destinos es-colhidos ou através do
seu especialista de viagens prefe-rido,
o luxurylodgesofaustralia.com.au é um
ótimo lugar para começar.

✈ Ilha Hamilton

Exmouth ✈

QUEENSLAND

✈ Alice Springs
✈ Ayers Rock (Uluru)

9

AUSTRÁLIA
OCIDENTAL
16

Os destinos das acomodações de luxo da Austrália são exclusivos
por seu acesso a locais, pessoas e experiências incomparáveis e ao
pequeno número de hóspedes que podem acomodar de cada vez.
O sol, a areia, as paisagens diversas e os amplos espaços abertos da
Austrália são luxos cada vez mais raros. As experiências oferecidas
pelas acomodações represen-tam um novo estilo de vivência luxuosa,
elegante e tipi-camente australiana.
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Perth ✈

4

17

24 qualia

4

Arkaba

26 Saffire

6

Bamurru Plains

28 Sal Salis

8

Capella Lodge

30 Silky Oaks Lodge

10 Cape Lodge

32 Southern Ocean Lodge

12 El Questro Homestead

34 Spicers Peak Lodge

14 Emirates One&Only
Wolgan Valley

36 The Louise
38 True North

16 Lake House

40 O melhor da Austrália...

18 Lizard Island

42 Planeje sua viagem

20 Longitude 131°

43 Localização das acomodações

22 Pretty Beach House
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Arkaba

10 Pretty Beach House

2

Bamurru Plains

11 qualia

3

Capella Lodge

12 Saffire

4

Cape Lodge

13 Sal Salis

5

El Questro Homestead

14 Silky Oaks Lodge

6

Emirates One&Only
Wolgan Valley

15 Southern Ocean Lodge

7

Lake House

8

Lizard Island

17 The Louise

9

Longitude 131°

16 Spicers Peak Lodge
18 True North

Ilha de Lord Howe ✈

Canberra ✈

VICTORIA
7

TERRITÓRIO
DA CAPITAL
AUSTRALIANA

Melbourne ✈

1

10

Sydney ✈

✈ Adelaide
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Introdução

3

NOVA GALES
DO SUL

Ilha Kangaroo ✈

2

Brisbane ✈

AUSTRÁLIA
MERIDIONAL

TASMÂNIA
12

Hobart ✈

UM CONJUNTO DE ACAMPAMENTOS E ACOMODAÇÕES DE
LUXO INDEPENDENTES QUE PROPORCIONAM EXPERIÊNCIAS
INESQUECÍVEIS NOS DESTINOS MAIS INSPIRADORES E
EXTRAORDINÁRIOS DA AUSTRÁLIA.

luxurylodgesofaustralia.com.au
 LuxuryLodgesOfAustralia
 luxurylodgesofaustralia
 luxelodgesofoz
 luxelodgesofoz
#luxurylodgesofaustralia

