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UMA COLEÇÃO DE HOTÉIS E ACOMODAÇÕES INDEPENDENTES NA 

NATUREZA OFERECENDO EXPERIÊNCIAS INESQUECÍVEIS NOS LOCAIS 

MAIS INSPIRADORES E EXTRAORDINÁRIOS DA AUSTRÁLIA 

Nada se compara a 
Austrália pela sua 
grande diversidade de 
experiências de luxo 
em plena natureza...
Nos últimos anos, a Austrália observou o desenvolvimento de um 
novo gênero de propriedades e experiências de luxo realmente 
extraordinárias, alterando signifi cativamente a paisagem turística 
australiana. 

Em 2010, a melhor entre todas essas propriedades uniu forças e formou 
a Luxury Lodges of Australia, para exibir o estilo único australiano de 
luxo despreocupado, livre e sofi sticado. 

O tema comum que defi ne as acomodações é o sentido autêntico do 
lugar e a experiência única que cada acomodação oferece aos hóspedes 
– experiências que realmente conectam seus hóspedes à região em que 
se situam. 

Todas oferecem padrões de luxo esperados pelos viajantes mais 
sofi sticados – comida e vinhos excelentes, altos níveis de atendimento 
pessoal, amenidades de qualidade extremamente alta – mas cada 
acomodação interpreta esses padrões em seu próprio estilo e de forma 
apropriada à sua região. 

Não se refere a quanto as acomodações são similares, mas como elas 
são diferentes e exibem a diversidade das excepcionais experiências de 
luxo da Austrália. 

Desde alojamentos de luxo em plena natureza e refúgios em vinhedos 
gourmet, acampamentos em tendas luxuosas em áreas selvagens do 
deserto ou em dunas costeiras, spas particulares e refúgios elegantes no 
interior, vibrantes regiões gastronômicas e de vinhos até as exclusivas 
acomodações na costa, recife e ilhas inesquecíveis, e as dramáticas 
escarpas nos campos australianos, montanhas férteis e horizontes 
ilimitados do sertão australiano... 

Os luxuosos paraísos descontraídos da Austrália são exclusivos pela 
virtude de suas áreas remotas, suas localizações especiais e o pequeno 
número de hóspedes que acomodam por vez.  O diverso ambiente 
natural da Austrália e os espaços amplos são luxos de grande raridade. 

Os hóspedes das luxuosas acomodações da Austrália podem descobrir 
nossas terras, nosso povo, um sentido de atemporalidade e levar para 
casa memórias para toda a vida. 

A nova era de 
experiências luxuosas na 
Austrália… 
Nos últimos anos, o cenário turístico 
australiano mudou. Observamos o 
surgimento e a consolidação de um novo 
gênero de acomodações, alojamentos na 
natureza e experiências de luxo realmente 
extraordinárias. 

Essas propriedades independentes uniram-
se para exibir as diversas experiências 
autenticamente australianas e o estilo único 
de luxo despreocupado, livre e sofi sticado. 
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Wolgan Valley Resort & Spa
Blue Mountains
New South Wales

Reservas: +61 (0)2 9290 9733
reservations@wolganvalley.com

Wolgan Valley 
Resort & Spa

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

Cuidadosamente situado entre dois parques nacionais e construído aos pés de imponentes 
precipícios, Wolgan Valley Resort & Spa está dentro de sua própria reserva particular de 
conservação e vida selvagem.  O resort em si ocupa apenas 2% da área total de 1,600 hectares 
e possui 40 suítes individuais, cada uma tendo sua própria piscina interna e externa.  A principal 
propriedade rural oferece refeições, instalações de luxo e o Timeless Spa independente. 

A propriedade faz fronteira com a região de patrimônio mundial Greater Blue Mountains, a 
menos de 3 horas de automóvel partindo de Sydney. 

Anunciando uma nova era de luxo com base na conservação na Austrália, o resort neutro quanto 
à pegada de carbono protege ativamente seu habitat ao redor e as espécies de vida silvestre 
indígena, ao mesmo tempo em que fornece padrões e qualidade de primeira classe esperados 
em resorts de luxo. 

A reclusão do Wolgan Valley cria um santuário natural onde os hóspedes podem relaxar e 
explorar com conforto de luxo sem igual.  Esta é a experiência de luxo mais perfeita na natureza 
australiana – uma combinação única de vida silvestre, beleza natural surpreendente, conservação 
e herança em um ambiente espetacular à natureza australiana.

• Preços inclusivos – a diária inclui café da manhã, almoço 

e jantar gourmet, vinhos selecionados e cerveja com 

as refeições, e duas atividades por pessoa baseadas na 

natureza 

• Acessível a partir de Sydney – traslados privativos por 

automóvel ou helicóptero podem ser combinados 

juntamente com a acomodação 

• Apropriado para famílias – recomendado para crianças a 

partir de oito anos de idade 

• 36 suítes Heritage de um quarto, 3 suítes Wollemi de dois 

quartos e 1 suíte Wolgan de três quartos 

• O Timeless Spa independente possui seis quartos de 

tratamento duplo 

• Uma variedade de atividades incluídas está disponível: 

passeios em carros com tração nas quatro rodas pela vida 

silvestre, passeios a cavalo, passeios de mountain bike, 

caminhadas pelas matas com guias e passeios históricos 

O que podemos dizer?
Lindo e inteligente, 
também — o primeiro resort 
do mundo neutro para 
carbono, que nada perde 
à ideia de economia de 
recursos propagada pelos 
ambientalistas e ganha 
tudo em um profundo e 
real envolvimento com seu 
ambiente.  E mencionamos 
o pessoal?  Indo além 
do esperado, a equipe 
é excelente e cheia de 
personalidade e paixão pela 
sua ilha interna secreta. 
Cate Blanchett & 
Andrew Upton 
Crítica do Mr. and Mrs. Smith 

✈ Cairns

6

12

18
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au/trade-media

Planejando experiências 
e viagens australianas 
únicas... 
A Austrália é um país acolhedor e acessível. É também 

uma vasta região com uma diversidade enorme de 

destinos de viagens inspiradores, muitos deles em 

regiões remotas, portanto planejar uma viagem pode 

ser algo desafi ador, até mesmo para os profi ssionais 

experientes. 

Luxury Lodges of Australia é uma associação – uma 

iniciativa de educação e marketing – um ponto de 

referência para um novo gênero de experiências de luxo. 

A Luxury Lodges of Australia desenvolveu um conjunto 

de ferramentas para uso pelos parceiros do setor, 

planejadores de viagem e pela mídia. 

Essas ferramentas estão também disponíveis para 

visualização ou download através do site www.

luxurylodgesofaustrália.com.au. Este site é um ponto 

de referência e fonte de muitas informações de 

alta qualidade sobre as acomodações, destinos e 

experiências. 

Essas ferramentas e fontes de informações são para uso 

de qualquer pessoa do setor de planejamento ou venda 

de experiências de viagem de luxo à Austrália para os 

locais mais distantes e mais especiais do continente.

Para informações atualizadas do setor, visite: www.

luxurylodgesofaustrália.com.au/trade-media

 eBrochuras 
Disponíveis para download no 
formato PDF em sete idiomas. 

 Vídeos narrados 
Disponível em sete idiomas ideal 
para se inspirar e conhecer mais. 

 Biblioteca de download de 
 imagens de alta resolução

Para uma única parada e acesso 
fácil (não é necessário fazer 
registro) a imagens de alta 
resolução de todas as propriedades 
da Luxury Lodges of Australia. 

 Dados sobre as propriedades 
Disponíveis para download pelo 
site. 

 Como ir de um hotel a outro 
Uma ferramenta de planejamento 
de itinerário 

Oferecendo informações claras 
sobre como ir de um hotel a outro 
– porta a porta – minimizando o 
tempo de trajeto. 

 Acomodações para a família 
Esta página indica as normas para 
famílias e crianças referentes a 
todas as acomodações, oferecendo 
um ponto fácil de referência 
quando planejar viagens para 
famílias. 
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Localizado próximo ao Parque Nacional de Kakadu, uma profusão de aves e vida selvagem estão 
ali perto deste exclusivo campo rural que ecoa ‘luxo rural selvagem’ e dá um toque de estilo a 
uma linda vastidão remota. 

Cada um dos nove bangalôs de safari foi projetado para expor os hóspedes às vistas e sons da mata.  
Nosso conceito é simples – podemos nos focar em confortos básicos: uma cama supremamente 
confortável,  refeições e vinhos excepcionais.  Entre as amenidades da acomodação incluem uma 
piscina, deck ao ar livre, sala de jantar interna e bar.  Nossos guias e anfi triões oferecem um nível 
informal de atenção que só é possível em um campo pequeno e exclusivo. 

O conhecimento local e a paixão dos guias dão vida à essa experiência: incluídos na estadia há 
passeios de hidroplanos pelas planícies aluviais, caminhadas com guia e passeios de safari – a 
vida selvagem local inclui pequenos cangurus conhecidos como wallabies, grandes cangurus 
conhecidos como wallaroos, dingos, crocodilos, javalis e búfalos. 

• Os preços incluem as acomodações, todas as refeições, 
bebidas de um seleto bar aberto, atividades diárias 
programadas: hidroplano pelas planícies aluviais, passeios 
de safari em automóveis com tração nas quatro rodas, 
caminhadas com guia, observação da fauna selvagem e um 
cruzeiro pelo rio (sazonal)

• 9 bangalôs de safari com ventiladores e banheiro privativo 

• Atividades guiadas em grupos pequenos com guias de 
campo bastante instruídos 

• O jantar é uma experiência oferecida em conjunto a todos 
os hóspedes, sendo acompanhados pelo gerente da 
propriedade ou pelos guias de campo. 

• A partir de Darwin leva-se 25 minutos de voo por pequena 
aeronave ou 3 horas de automóvel 

• Estadia mínima de duas noites 

• Fechamento sazonal de 1º de dezembro a 31 de janeiro 

• Excursões opcionais: Arnhem Land, Parque Nacional de 
Kakadu, pescaria, voos panorâmicos 

• Apropriado para crianças a partir de 8 anos de idade 

Bamurru Plains
Top End
Northern Territory

Reservas: +61 (0)2 9571 6399
info@wildbushluxury.com

Uma acomodação 
totalmente remota, inóspita 
e impressionantemente 
decorada, Bamurru é...  um 
luxo rural com um estilo 
africano.  Construído sobre 
palafi tas em pantanais, 
Bamurru é rústico, mas 
de última geração, com 
um pessoal que pode se 
transformar de Jeeves em 
Crocodile Dundee.  
Tatler

Bamurru Plains

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru
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Lord Howe é uma ‘ilha do tesouro’ perdida no tempo. Um ambiente natural e imaculado de picos 
vulcânicos escarpados, fl orestas exuberantes tomadas de plantas e aves raras, e lagoas serenas 
de cor azul-turquesa onde reside um caleidoscópio de vida marinha. 

Celebrada como o ápice do luxo, Capella Lodge situa-se acima da romântica Lovers Bay. O 
design arquitetônico inspirado oferece vistas espetaculares do mar, recife e montanhas. Uma 
sensação de sofi sticação descontraída fl ui por todo esse refúgio insular subtropical. 

As suítes de estilo insular de Capella possuem luxuosas camas de tamanho king, mobília elegante 
estilo praiano e generosos terraços. Isto é o que há de melhor em luxo descontraído. 

Fora, os hóspedes exploram a ilha e o recife de coral situado mais a sul em todo o mundo. Cercanias 
luxuosas, jantar excepcional com inspiração da ilha e inesquecível atendimento personalizado 
combinam-se para criar uma excelente e exclusiva experiência de acomodação na ilha Lord Howe. 

Capella Lodge defi ne os padrões mundiais em termos de luxo exclusivo em Lord Howe. 

• Esta ilha subtropical tombada pelo patrimônio mundial fi ca 
a menos de 2 horas de voo de Sydney ou Brisbane

• Um pequeno número limitado de visitantes desfrutam 
deste paraíso insular,  e somente 400 visitantes por vez são 
permitidos na ilha 

• Lord Howe ostenta o recife de coral que fi ca mais a sul no 
mundo,  as águas aquecidas de cor azul-turquesa da lagoa 
transbordam vida, não tem monção nem época em que 
medusas/águas-vivas queimam os banhistas 

• Os hóspedes podem caminhar pelas trilhas da fl oresta tropical, 
relaxar nas praias de areia branca, mergulhar com tanque de 
oxigênio, dar mergulhos ou participar de um passeio de barco 
com fundo de vidro para explorar o mundo submarino, passar 
o dia fazendo pesca submarina, alimentar os peixes ou jogar 
golfe ou tênis.  Bicicletas de adulto especiais para montanhas e 
caiaques de lagoa são cortesia em Capella. 

• Nove suítes de estilo insular contemporâneo projetadas 
para complementar o ambiente natural e imaculado de Lord 
Howe proporcionam um refúgio sereno e luxuoso. 

• O jantar elegante no restaurante do hotel demonstra uma 
riqueza de frutos do mar e produtos regionais frescos. 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capellalodge

Capella Lodge
Lord Howe Island
New South Wales

Reservas: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

Uma explicação para a pureza 
quase paradisíaca de Lord 
Howe... é que os visitantes 
são limitados a um máximo 
de 400 por vez, sendo que 
20 deles de mais sorte se 
hospedam em Capella Lodge, 
um refúgio inesperadamente 
luxuoso e ao mesmo tempo 
descontraído. 
Marion Hume, Time Magazine

Capella Lodge
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Cape Lodge situado em seu próprio vinhedo dentro de 16 hectares de parques e jardins bem 
cuidados é um refúgio romântico e descontraído para aqueles que buscam uma fugida íntima da 
vida cosmopolita na linda região vinícola de Margaret River. 

Descrito como um dos mais elegantes estabelecimentos gastronômicos de nova geração da 
Austrália, a comida em Cape Lodge é consistentemente classifi cada como uma das Melhores 
do Mundo e o restaurante ostenta uma adega de 14.000 garrafas de vinho e o menu se altera 
diariamente, com produtos regionais frescos. 

Posicionado no epicentro da região vinícola de Margaret River e apenas a minutos para 160 
quilômetros de praias prístinas e trilhas costeiras, Cape Lodge é comparado a uma hospedagem 
em propriedade campestre privada e atrai aqueles que buscam um refúgio sofi sticado e de estilo. 

Projetado para casais, Cape Lodge possui 22 quartos e suítes romanticamente isolados 
e espalhados por toda a propriedade, com sua própria vinícola produzindo os mais fi nos 
Sauvignon Blanc e Shiraz exclusivamente para hóspedes do hotel. 

• Votado para a Lista de Ouro da Condé Nast Traveller em 
2011 e 2012 

• Hotel boutique privado e íntimo – 22 quartos e suítes 

• Também disponível residência privada com cinco quartos 
em seu 1,2 hectare 

• Restaurante premiado – produtos locais frescos – menu 
diferente a cada dia 

• Localizado no coração dos principais vinhedos de Margaret 
River 

• Apenas minutos para 160km de praias prístinas e trilhas 
costeiras 

• Passeios ecológicos de degustação e gastronômicos 
disponíveis 

• Restaurantes de vinícolas, galerias de arte, fl orestas de 
eucaliptos e cavernas de calcário 

• Campos de golfe, passeios a cavalo, aulas de surfe, 
observação de baleia, rapel 

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River
Western Australia

Reservas: +61 (0)8 9755 6311
stay@capelodge.com.au

Facilmente uma das 
melhores refeições que já 
experimentamos. Jamais.  Em 
qualquer lugar.  Indispensável 
em Margaret River. 
The Robb Report

Cape Lodge

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge
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El Questro Homestead é uma combinação excelente da remota hospitalidade regional com a exploração 

da esplêndida paisagem de deserto no sertão de Kimberley. O Parque El Questro Wilderness ocupa 

uma área de um milhão de acres e realmente é uma das últimas fronteiras verdadeiras com as cadeias 

robustas de arenito, desfi ladeiros, cachoeiras e uma abundante vida selvagem.

No coração da propriedade, encontra-se o El Questro Homestead, um pequeno oásis, situado no 

topo de um penhasco e com uma visão panorâmica do Rio Chamberlain. O extensivo menu de 

experiências é essencial para as ofertas desse hotel fazenda e há diversas opções para passeios 

de carro com guia, na mata, excursões culturais e para apreciar a natureza, observação de 

pássaros, caminhadas pelos desfi ladeiros, nadar em cachoeiras cristalinas e piscinas naturais, voos 

panorâmicos, piqueniques remotos e excursões de pesca.

Depois de explorar essa dramática terra de extremos, os hóspedes podem mergulhar nas águas 

termais de Zebedee, deitar sob um Baobá antigo com um livro, ou simplesmente juntar-se à 

população local de pequenos cangurus e descansar na sombra. O hotel fazenda é conhecido por 

servir culinária de qualidade em locais especiais, que vão desde uma mesa no alto de um penhasco 

recluso até as varandas espaçosas do hotel fazenda. 

• Um hotel fazenda privado, discreto e exclusivo na 

remota e bela região de Kimberley no estado da Austrália 

Ocidental

• Uma fácil viagem de 90 minutos (um pouco mais de 

100 km) a partir de Kununurra ou acesso pela pista de pouso 

privada

• Um milhão de acres no deserto de Kimberley para explorar

• Um menu diversifi cado de experiências exclusivas no deserto 

e uma oportunidade para conhecer a cultura 

e a história local

• Hotel do tipo “tudo incluído”, onde os hóspedes podem 

escolher locais exclusivos e espetaculares para fazer 

suas refeições

• Excursões personalizadas e íntimas, com guias qualifi cados

• Uma propriedade luxuosa, estilo boutique – somente 

9 quartos – máximo 18 hóspedes

El Questro Homestead
Gibb River Road, Durack, 
Western Australia

Reservas: +61 (0)3 9426 7540
tradesales@dncinc.com

"El Questro Homestead é 
certamente o refúgio mais 
cobiçado em Kimberley"

"Uma estada aqui é tudo o 
que você precisa para lhe 
proporcionar uma experiência 
de vida inspiradora"
Elisabeth Knowles
Revista ‘Australian Traveller’

El Questro Homestead

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/elquestro
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 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

Lake House
4 King Street, Daylesford
Victoria

Reservas: +61 (0)3 5348 3329
reservations@lakehouse.com.au

Um dos escapes de maior demanda da Austrália – Lake House situa-se às margens do Lago 
Daylesford.  O pequeno hotel de luxo é famoso pelo seu restaurante e adega, o que atrai 
gastrônomos de todo o mundo.  2,4 hectares de jardins campestres se estendem até a 

margem do lago e oferecem aos hóspedes acesso imediato à Wombat State Forest. 

Menus a la carte e de degustação mudam de acordo com a disponibilidade dos melhores 
produtos agrícolas da região e você verá com frequência a equipe de 20 chefs no pomar ou 
jardim de ervas pegando delicadas fl ores comestíveis ou outros itens para terminar os menus 
diários.  A adega é um destaque com mais de 800 referências e mais de 10.000 garrafas – é 
considerada uma das listas de vinhos mais interessantes e especiais da Austrália.  O Salus Spa, 
projetado com madeira clara e toques de azul Tiffany, é cercado por riachos alimentados por 
cascatas e completa o cenário deste refúgio indulgente e delicioso. 

• Um dos restaurantes mais premiados da Austrália – Lake 
House possui 2 chefs no The Age Good Food Guide e o 
prêmio de Melhor Restaurante Rural (Best Country Restaurant)

• O Salus Spa se vangloria da utilização da famosa água 
mineral de nascente da região e a disponibilidade de 
horários se esgota rápido, portanto recomenda-se fazer 
reservas antes da chegada. 

• Cada estação traz uma beleza diferente para a região.  
Recomendamos o outono para os verdadeiros viajantes 
gastrônomos, o inverno para aqueles que buscam algo 
romântico, o verão para longos almoços nos terraços 
de frente para o lago e para longas nadadas no lago 
e a primavera para aqueles que amam os jardins e o 
maravilhoso ar livre. 

• Lake House está localizada a 80 minutos de Melbourne e é um 
acréscimo maravilhoso a uma visita à incrível cidade cultural. 

• Três dias serão apenas para dar uma vaga ideia do que há 
disponível na região: portas de adega, passeios a portões de 
fazenda, mercados, galerias, estúdios abertos, caminhadas 
pela natureza, golfe, passeios a cavalo e muito mais estão ao 
seu dispor. 

...Wolf-Tasker entende que a 
culinária gourmet é melhor 
executada com ingredientes 
de qualidade superior, e 
quando você combina 
realização técnica com um 
entendimento da essência do 
sabor, você cria um tremendo 
prato de comida.
The Weekend Australian 
Magazine Lista dos 50 
melhores restaurantes 
australianos

Lake House

6



Lizard Island
Great Barrier Reef
Queensland

Reservas: +61 (0)3 9426 7540
tradesales@dncinc.com

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

A Ilha Lizard, resort praiano no extremo norte da Austrália, é realmente isolada do resto do 
mundo.  Localiza-se exclusivamente na Grande Barreira de Corais, 240km ao norte de Cairns, e 
possui 24 praias de areia branca, mais de 1.000 hectares de parque nacional, Azure Spa e vistas 
do mar do mais forte azul a partir de qualquer ângulo. 

A Ilha Lizard seduz com uma multiplicidade de atividades aquáticas e no recife.  Sensacionais 
oportunidades de mergulho são fartas, incluindo o famoso Cod Hole ou mergulhe com tubo 
de oxigênio diretamente da praia para experimentar os jardins de coral e os peixes tropicais de 
cores vibrantes. 

A Ilha Lizard possui opções impressionantes de villas privativas, suítes ou o pavilhão.  Além das 
atividades aquáticas e no recife, piqueniques reclusos em praias privativas, excelentes opções 
de jantar ao ar livre e na grande área principal do hotel, e indulgentes tratamentos de spa 
completam a experiência na Ilha Lizard. 

• Localizada na Grande Barreira de Corais 

• Um dos dez principais resorts do mundo 

• 24 praias de areias brancas 

• Local de mergulho da fama mundial 

• Tudo incluído 

• A experiência ativa perfeita na Grande Barreira de Corais 

Essa é de fato, seriamente 
falando, uma visita fantástica 
ao paraíso. O cenário, a praia, 
os quartos, a comida, o calor... 
Sunset Point Villas possui a 
vista, mas é uma Anchor Bay 
Suite de estilo escandinavo, 
calma e harmoniosa como 
você deseja. 
Australian Gourmet Traveller

Lizard Island
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 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/longitude131

Longitude 131°
Ayers Rock (Uluru)
Northern Territory

Reservas: +61 (0)2 8296 8010
longitude131@voyages.com.au

Luxuoso, romântico e com sensibilidade ecológica, Longitude 131° situa-se na passagem de duas 
naturezas que são patrimônio mundial do Parque Nacional de Ulu u-Kata Tjuta. 

Localizado no coração da Austrália e voltado para o majestoso Ulu u (Ayers Rock, a Rocha), 
Longitude 131° oferece uma experiência exclusivamente pessoal, completa com acomodação de 
satisfazer os desejos em 15 tendas de luxo com vistas privativas para as cores mutantes do Ulu u 
no alvorecer e pôr-do-sol. 

Explore Ulu u e Kata Tjuta e descubra um extenso cenário cultural cheio de vida e rico em 
história.  Seja gastando seu tempo aprendendo sobre as culturas ancestrais dos tradicionais 
proprietários, ou explorando a impressionante fl ora e fauna com guias especializados, esta terra 
irresistível dará vida aos seus sentidos. 

A noite também oferece uma experiência de uma vida inteira.  Desfrute da cozinha contemporânea 
no principal ‘Dune House’ do Longitude 131° ou sob o espetacular céu noturno do deserto no ‘Table 
131°’ onde o jantar é servido com os vinhos mais fi nos sob um teto de estrelas cintilantes. 

Longitude 131° – uma experiência impressionante de descoberta. 

• Somente 15 tendas, satisfazendo um máximo de 30 
hóspedes 

• Vistas privativas do Ulu u nas tendas ecológicas de alto luxo 

• Todas as refeições e bebidas alcoólicas e não-alcoólicas 
selecionadas estão incluídas 

• Programa de passeio privado no Parque Nacional de Ulu u 
Kata Tjuta

• Experiência de jantar ao ar livre no Table 131° 

• Traslados do aeroporto e retorno incluídos 

• Estadia mínima de duas noites 

• Crianças de 12 anos de idade ou menos não são atendidas 

Quando o tom vermelho 
brilhante de Ulu u fi ca marrom 
e escurece à medida que o 
sol se põe no centro espiritual 
da Austrália, a maioria dos 
visitantes começa a partir, 
deixando o Parque Nacional 
de Ulu u-Kata Tjuta para seus 
protetores aborígenes.  Mas 
para aqueles que se hospedam 
no Longitude 131° – um campo 
ecológico cinco estrelas com 
apenas 15 tendas de luxo, ao 
arremesso de uma pedra do 
monólito de arenito a noite se 
enche de vida com o som de 
um didjeridu, abaixo de um céu 
repleto de estrelas cintilantes.  
Food and Travel Magazine 
(Reino Unido) 

Longitude 131°
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Uma pousada extraordinária, essencialmente australiana, super-sofi sticada , situada no alto da 
escarpa na Praia Pretty, na Península de Bouddi em Nova Gales do Sul. Apenas 100 km ao norte 
de Sydney, essa pousada oferece um novo estilo de luxo em hospedagem estilo pavilhão de 
designer, com tarifas do tipo “tudo incluído” e serviço de mordomo dia e noite.

Os hóspedes chegam ao topo da estrada íngreme e sinuosa e descobrem uma fl oresta de 
antigos eucaliptos angophora que levam à casa principal. Além do vidro do hall de entrada, os 
hóspedes são recebidos no átrio da sala de jantar, que se abre para o amplo deck da piscina 
panorâmica com vista para as águas cintilantes. Ao redor deste santuário, estão os três pavilhões 
privados da Pretty Beach House, cada um com sua própria piscina aquecida, salas de estar muito 
bem decoradas, espreguiçadeiras ao ar livre e amplos deck privativos.

Os hóspedes de Pretty Beach House podem apreciar refeições excepcionais com um dos mais 
icônicos e famosos chefs da Austrália, o italiano Stefano Manfredi. 

•  Tarifas do tipo “tudo incluído”, com ênfase em comida 
requintada e vinhos excepcionais

•  O multi-premiado chef, Stefano Manfredi

•  Somente 6 pessoas (3 casais) hospedados no mesmo 
período

•  Somente 90 minutos de carro ao norte de Sydney 
(Aeroporto Internacional Kingsford Smith, traslados 
disponíveis se solicitados)

•  Somente 90 minutos de carro ao sul do Aeroporto de 
Newcastle (traslados disponíveis se solicitados)

• Sossegado, privado, exclusivo - projetado para ser um retiro 
relaxante e intimista

•  Serviço de mordomo 24 horas, dia e noite

• Aulas de culinária e tratamentos de beleza e massagem 
disponíveis no local

• Situada na mata costeira australiana, oferece atividades 
como caminhadas pela mata com guia, piqueniques na praia 
e acesso à lancha Cabo de 38 pés para pesca ou passeio 
turístico

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/prettybeachhouse

Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach
New South Wales

Reservas: +61 (0)2 4360-1933
stay@prettybeachhouse.com.au

"Muito acima das enseadas e 
baías das águas de Brisbane, 
logo ao norte de Sydney, 
esse refúgio da Península 
Bouddi em Nova Gales do 
Sul a apenas 90 minutos 
de Sydney... é um lugar 
para recuperar o fôlego, 
reconectar-se com alguém 
especial e desfrutar da melhor 
culinária de um resort na 
Austrália – sob o comando de 
Stefano Manfredi – quando e 
como você quiser "
Sally Hammond, coluna 
‘Dream Destinations’ do 
jornal ‘The Sydney Morning 
Herald’

Pretty Beach House
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qualia (pronuncia-se qua-li-á), signifi ca “uma coleção de experiências sensoriais profundas”. 

qualia é uma expressão australiana única de luxo de classe mundial, situada na isolada ponta 
setentrional da Ilha Hamilton, cercada por uma beleza inigualável da Grande Barreira de Corais. 

É um lugar realmente especial onde tudo foi meticulosamente considerado para relaxar a mente 
e ainda satisfazer totalmente os sentidos. 

O aspecto setentrional ensolarado de qualia fornece o local ideal para apreciar a beleza de cada 
dia que passa, com 60 pavilhões privativos aconchegados entre jardins de paisagem tropical.  Os 
Leeward Pavilions possuem um grande terraço para pegar sol e uma paisagem tropical, além de 
vista para o Coral Sea.  Os Windward Pavilions possuem seus próprios terraços para pegar sol e 
piscina funda privativa com amplas vistas para o Coral Sea.  Ou para o máximo de privacidade 
a única Beach House é um pavilhão isolado com piscina privativa para nadar e pavilhão de 
convidados em separado, oferecendo vistas ininterruptas para o Coral Sea e a Ilha Whitsunday.  
Todos os pavilhões possuem minibar, acesso sem fi o (wireless) à internet e fi lmes sob demanda. 

• Localizada na Ilha Hamilton, uma das 74 ilhas Whitsunday 
situadas perto da costa de Queensland, na Austrália 

• O acesso é fácil com voos diretos diariamente de Sydney, 
Melbourne, Brisbane e Cairns 

• Entre as instalações incluem duas piscinas serenas, ginásio, 
biblioteca, butique, dois bares e restaurantes e o Spa 
qualia que oferece uma variedade de tratamentos de spa 
autenticamente australianos projetados para reequilibrar a 
sinergia entre a mente e o corpo 

• Mediante solicitação, podemos levar os hóspedes do qualia 
a uma das muitas praias isoladas das proximidades 

• Os hóspedes possuem fácil acesso para explorar as 
maravilhas da famosa Whitehaven Beach nas proximidades 
ou a espetacular Grande Barreira de Corais 

qualia
Hamilton Island
Queensland

Reservas: +61 (0)2 9433 3349
reservations@qualia.com.au

Esta utopia situa-se em 
sublime isolamento na porta 
mais setentrional da Ilha 
Hamilton nas Whitsundays, 
com vista para o Coral Sea.
Conde Nast Traveller 

qualia

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia
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Saffi re Freycinet é um novo santuário de luxo na costa da Austrália, localizado na costa leste 
da Tasmânia, oferecendo um estilo íntimo e sofi sticado, além de uma experiência inspiradora.  
Posicionado discretamente com vista para as Hazards Mountains, e as águas prístinas da Great 
Oyster Bay, Saffi re mistura humanidade e natureza com uma impressionante beleza. 

Com 20 suítes de luxo com diárias que variam de $1750 a $2750, um spa diurno exclusivo, restaurante, 
um lounge e bar para hóspedes, esta nova experiência é uma celebração da arte do serviço, bem-
estar interno e externo, delícias da culinária local, paisagens ancestrais e vida silvestre abundante.  
A abordagem de Saffi re ao fornecimento de acomodação de luxo não é restrita à classifi cação 
convencional de cinco estrelas.  Hospedar-se em Saffi re é uma experiência concebida para enriquecer 
e levantar o ânimo, proporcionando uma nova perspectiva neste ambiente exclusivo. 

A fi losofi a alimentar é focada na procura dos produtos agrícolas regionais da mais alta qualidade 
para criar uma cozinha que destaca o que há de melhor na costa leste da Tasmânia, e os hóspedes 
são incentivados a se envolver e conectar com o local por meio das várias atividades oferecidas de 
cortesia e das experiências pagas. 

• 20 suítes de luxo inspiradas na beleza do ambiente costeiro 
local oferecem vistas incríveis 

• Localizado na costa leste da Tasmânia com algumas das 
praias mais lindas e o ar mais fresco do mundo. 

• Itinerários criados sob medida para cada hóspede 

• Uma variedade de mais de 17 atividades e experiências 
comemoram a história, a beleza e os produtos agrícolas da 
Tasmânia, fornecendo um sentido de aprendizado e realização 

• O Spa Saffi re oferece uma variedade de tratamentos de 
luxo para o rosto, tratamentos para o corpo revigorantes e 
restauradores, e massoterapias 

• O aclamado restaurante Palate do Saffi re oferece menus de 
degustação diferentes a cada dia e churrascos gourmet no 
almoço.  As aulas de culinária do Chef Hugh de Whitehouse 
são imperdíveis 

• As suítes premium possuem piscina funda, cozinha e sala de 
jantar 

• No seu primeiro ano, o Saffi re foi premiado como o Melhor 
Hotel (Best Overall Hotel) da Austrália pela AHA e melhor 
Acomodação de Luxo (Luxury Lodge) pela Australian Traveller 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/saffi re

Saffi re
Freycinet, Tasmania 

Reservas: +61 (0)3 6256 7888
ea@saffi re-freycinet.com.au

Pouquíssimos resorts 
conseguem obter todos 
os ingredientes de modo 
correto logo na abertura, 
mas podemos garantir que 
esta beleza de hotel oferece 
tudo que um viajante deseja. 
Ficamos literalmente sem fala, 
e isso requer muito, enquanto 
satisfi zemos nossos olhos com 
as vistas impressionantes e 
nossos sentidos na linda suíte e 
no spa, e devoramos a comida 
que qualquer pensamento de 
dieta seria ridículo. 
Bill Tikos, guru online do The 
Coolhunter 

Saffi re
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Escondido entre as dunas voltadas para a longa e magnífi ca costa prístina, o recife Ningaloo 
de Sal Salis é o local perfeito para se experimentar a costa de Ningaloo Coast totalmente em 
sintonia com o ambiente. 

A cada ano, o espetáculo marinho do recife é enaltecido pela chegada dos maiores peixes 
do mundo, o tubarão-baleia, em sua migração para a Ásia ao norte.  O campo de 9 tendas, 
concebido sob rígidos princípios ambientais, é moldado nas linhas da Wild Bush Luxury que 
expõem os hóspedes ao ambiente circundante, enquanto também fornece padrões de luxo 
fundamentais: uma cama supremamente confortável,  banheiro privativo,  comida e vinhos 
excelentes. 

As dunas costeiras e as gargantas do Parque Nacional Cape Range proporcionam uma 
experiência com a vida silvestre terrestre prolífi ca com canguru-vermelho, euros e avestruzes 
vistos pelo campo.  Nossos guias Sal Salis fornecem uma extraordinária percepção de um dos 
segredos naturais mais bem guardados da Austrália: o Recife Ningaloo, Patrimônio Mundial. 

• Os preços incluem acomodação, todas as refeições, bebidas, 
uso de equipamento de snorkel e atividades programadas 
diariamente, as quais podem incluir mergulho com snorkel, 
passeio de caiaque com snorkel e caminhadas pela 
garganta, todas com guia. 

• Nove tendas na natureza com banheiro privativo ecológico 

• Atividades guiadas em grupos pequenos com guias de 
campo bastante instruídos 

• O jantar é uma experiência oferecida em conjunto a todos 
os hóspedes, sendo acompanhados pelo gerente da 
propriedade ou pelos guias de campo. 

• Os tubarões-baleia migram de abril a agosto, as baleias-
jubarte migram de julho a dezembro 

• 1,5 hora de automóvel do aeroporto de Exmouth, voos 
diários com a SkyWest ou três vezes por semana com a 
Qantas saindo de Perth 

• Estadia mínima de duas noites 

• Fechamento sazonal de meados de janeiro a meados de março 

• Apropriado para crianças com mais de 5 anos de idade 

Sal Salis
Ningaloo Reef
Western Australia

Reservas: +61 (0)2 9571 6399
info@wildbushluxury.com

... Descobri que minha rede 
foi pendurada fora da minha 
tenda e, ainda por cima, 
descobri que se eu me deitar 
o bastante, posso assistir 
as baleias soprando água 
e nadando pelo horizonte 
azulado.  
Max Anderson, 
The Sunday Times 

Sal Salis 
Ningaloo Reef

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis
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O Silky Oaks Lodge está localizado às margens de um rio maravilhoso junto às mais antigas 
fl orestas listadas como patrimônio mundial, o Parque Nacional Daintree. 
O lodge elegante e moderno oferece experiências ecológicas e culturalmente sensíveis, além 
de aventura ou lazer gratifi cantes. A região no entorno é diversa com fl orestas tropicais 
exuberantes, vastos cerrados, cavernas vulcânicas, excursões pelo rio e 
também a extraordinária Grande Barreira de Corais. O passeio rodoviário de Cairns 
inclui o maravilhoso cenário pela estrada costeira asfaltada ziguezagueando pelas 
praias desertas e as águas cristalinas do Mar de Coral. 

Localizado próximo ao Mossman Gorge e suas experiências nativas incluindo a Caminhada 
do Tempo do Sonho, as atividades no Lodge incluem trilhas, nado no rio, remo, canoagem, 
snorkelling, piquenique, passeios de bicicleta, observação de pássaros com guia e ioga à beira 
do rio. Há trinta e seis lodges mobiliados por decoradores com espaçosos spas e varandas que 
vão das Suítes Billabong e Family Retreat até o River e Treehouses localizados em 80 acres de 
propriedade junto ao Parque Nacional Daintree. 

O Restaurante Treehouse administrado pelo chef executivo Laurent Pedermay oferece um 
cardápio instigante usando produtos locais de alta qualidade. As ricas águas minerais do rio 
são a fonte de inspiração e suprimento para o Healing Waters Spa e uma ampla variedade de 
tratamentos usando os luxuosos produtos orgânicos Sodashi possibilitando um tratamento 
terapêutico perfeito e relaxamento total. 

• Visite a fl oresta tropical mais antiga do planeta – 
The Daintree 

• A pouco mais de uma hora de carro do aeroporto 
de Cairns e 20 minutos de Port Douglas. 

• Lodge de reconhecimento mundial, recentemente 
reformado e redecorado sob nova direção. 

• Várias opções para explorar a região: trilhas, 
canoagem, snorkelling no rio. 

• Premiado Healing Waters Spa 

Silky Oaks Lodge
The Daintree
Queensland

Reservas: +61 (0)7 4098 1666
reservations@silkyoaks.com.au

"Sem dúvida não há como ser 
insensível ao ambiente aqui. O 
lodge está ao lado do Parque 
Nacional The Daintree, lar de 
74 espécies de mamíferos, o 
dobro de répteis e anfíbios, e 
330 espécies de pássaros... 
É um destino de convivência 
com o luxo adequado e 
muitos confortos …" 
Susan Kurosawa, 
Wish Magazine.

Silky Oaks Lodge

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/silkyoakslodge
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A Ilha Kangaroo é conhecida como as ilhas Galápagos da Austrália e possui vida silvestre 
diversifi cada e beleza natural.  Na costa mais ao sul da ilha, o Southern Ocean Lodge, que é 
celebrado mundialmente, oferece luxo sem igual em um ambiente unicamente australiano.  
Misturando-se uniformemente com a paisagem prístina, a acomodação possui vistas 
panorâmicas espetaculares. 

No coração do hotel, o Great Room oferece vistas cinematográfi cas do oceano, os hóspedes 
desfrutam de jantares no restaurante inspirado na ilha ou de bebidas relaxantes no alegre bar 
aberto com uma seleção de vinhos exclusiva da Austrália do Sul.  As suítes contemporâneas 
possuem mobílias feitas sob medida, banheiro com parede de vidro, lounge em nível mais baixo, 
terraço privativo com vistas hipnóticas do Oceano Antártico. 

Aventuras excepcionais com guia convidam os hóspedes a vivenciar a abundante vida silvestre 
em primeira mão, enquanto que o Southern Spa oferece  tratamentos botânicos da Ilha Kangaroo 
para relaxar e rejuvenescer.  O exclusivo e premiado Southern Ocean Lodge é um luxo australiano 
bem defi nido. 

• Hotel de luxo celebrado mundialmente oferece uma 
experiência única de viagem australiana

• A Ilha Kangaroo fi ca a uma curta distância de avião de 
Adelaide, Austrália do Sul. 

• Localização surpreendente em meio à natureza com vistas 
espetaculares do oceano 

• Obra-prima arquitetônica composta de vinte e uma suítes 
espaçosas 

• Diárias excepcionalmente generosas com tudo incluído 
– os preços incluem todos os jantares, bar aberto com 
bebidas premium, bar na suíte, experiências características e 
traslados do aeroporto da ilha 

• As aventuras características com guia exploram as 
maravilhas da Ilha Kangaroo, conhecida como a ilha 
Galápagos da Austrália 

• Jantares de classe mundial no restaurante do hotel, exibindo 
comidas e vinhos fi nos de fonte local 

• Serviço de primeiro nome – ou seja, os clientes são convidados a 
desfrutar do hotel como se fosse sua própria casa de luxo na ilha 

• Southern Spa retirado para relaxar e rejuvenescer

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/southernoceanlodge

Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island
South Australia

Reservas: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

No Southern Ocean Lodge a 
combinação da natureza e do 
que há de extraordinário 
encontra um novo frisson...  É 
arrojado, progressivo, o “país 
das maravilhas” em plena 
natureza.  O Southern Ocean 
Lodge é realmente como ter 
um par de binóculos voltados 
para um lugar surpreendente 
onde reina a tranquilidade. 
Melinda Stevens, Editora 
de Viagens anuncia que o 
Southern Ocean Lodge foi o 
vencedor de ‘Hotel do Ano’ da 
revista Tatler. 

Southern 
Ocean Lodge
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Situado em 3,3 hectares com vistas surpreendentes do Parque Nacional Main Range listado pelo 
Patrimônio Mundial, o Spicers Peak Lodge é o refúgio montanhoso mais alto de Queensland.  
Este hotel de arquitetura impressionante oferece dez suítes luxuosas e duas acomodações 
particulares (máximo de 26 hóspedes), proporcionando uma experiência de acomodação 
relaxante em uma das áreas de natureza mais lindas do sudeste de Queensland. 

Todas as refeições e bebidas, incluindo seu celebrado menu de degustação no jantar estão 
incluídos no Spicers Peak Lodge, onde os hóspedes desfrutam de privacidade, intimidade e altos 
níveis de atendimento.  Há uma gama de experiências concebidas para dar aos hóspedes acesso 
a esta impressionante parte da natureza australiana, incluindo caminhadas com guias, aventuras 
com mountain bikes, passeio a cavalo local e degustação de vinhos na região vinícola de Granite 
Belt nas proximidades. 

Oferecendo uma mistura única de acomodação de luxo e jantares fi nos, o Spicers Peak Lodge é 
um destino íntimo para aqueles que apreciam o que há de mais agradável na vida. 

• Hotel e restaurante vencedores de vários prêmios – Melhor 
Acomodação de Luxo 2010 em Queensland 

• 90 minutos de automóvel desde Brisbane e 2 horas de Gold 
Coast 

• As instalações do hotel incluem uma piscina com borda de 
efeito infi nito, spa ao ar livre, biblioteca com mesa de sinuca, 
bar, terraço panorâmico, quadra de tênis, um lounge amplo 
e sala de jantar com grandes lareiras de pedra 

• Experiência com tudo incluído concentra-se na ótima 
comida e vinhos 

• Spa diurno ‘Spa Anise’ construído com propósito específi co com 
profi ssionais da área e uma ampla gama de tratamentos de luxo 

• Refúgio pacífi co e privativo com a habilidade de reservar 
toda a propriedade com exclusividade 

• Caminhadas pelas matas de um a quatro dias com guias 
profi ssionais adaptadas para seu nível de preparação física 
e interesses 

• Traslado opcional por carro particular ou helicóptero 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

Spicers Peak Lodge
Maryvale, Scenic Rim
Queensland

Reservas: +61 (0)7 4666 1083
reception.peaklodge@spicersgroup.com.au

O hotel de dois andares 
aparece no meio na névoa 
como uma fotografi a sendo 
revelada. Linhas embaçadas 
formam uma silhueta, que 
por sua vez deixa vislumbrar 
um oásis improvável no topo 
do mundo.  Se há campos de 
neve em Queensland, este é 
o lugar onde você quer que o 
seu chalé alpino esteja. 
Susan Kurosawa, 
Weekend Australian 

Spicers Peak Lodge
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The Louise, um luxuoso vinhedo idílico abrangendo o aclamado restaurante Appellation, está 
situado em uma colina cercada de centenas de hectares de videiras com vistas deslumbrantes do 
mundialmente famoso Barossa Valley. 

Com apenas quinze suítes de luxo, cada uma com seu próprio terraço fornece aos hóspedes 
privacidade completa.  A aparência é suavemente contemporânea com decoração inspirada e 
trabalhos de arte em cada suíte. 

Casual e elegante são as características do restaurante local Appellation em The Louise, onde uma 

equipe de culinária inspiradora administra um dos melhores espaços gastronômicos regionais 

da Austrália. O Menu de Degustação do Chef que varia diariamente e o menu a la carte sazonal 

revelam uma paixão por produtos locais frescos e complementam uma extensa carta de vinhos.

Pessoal profi ssional e bem informado está sempre disposto a compartilhar seus conhecimentos 
do local;  The Louise especializa-se na criação de autênticas experiências culturais e de vinhos 
de Barossa sob medida.  Diversões agradáveis incluem passeio de balão de ar quente, ciclismo, 
caminhadas, massagem relaxante, feiras de agricultores de Barossa, café da manhã com os 
cangurus e muito mais. 

• The Louise fi ca a apenas uma hora de distância de automóvel 
do aeroporto de Adelaide e do centro da cidade

• Cada suíte oferece luxo, espaços privativos e banheiros 
generosos também privativos com banheiras de 
hidromassagem e vistas dos vinhedos ao redor de Barossa 

• As suítes premium possuem lareiras e chuveiros ao ar livre 

• As diárias incluem café da manhã continental gourmet 
entregues na suíte 

• O restaurante Appellation do destino é amplamente 
reconhecido com uma das mais fi nas experiências 
gastronômicas regionais da Austrália 

• Reservas com prioridade no Appellation para hóspedes do 
The Louise 

• Experiências características dos hóspedes: café da 
manhã com cangurus e experiência de vinicultura com a 
combinação mais inteligente 

• The Louise especializa-se em degustações exclusivas e 
introduções à vinicultura de acordo com os interesses dos 
hóspedes 

The Louise Barossa Valley
Cnr Seppeltsfi eld and Stonewell Roads
Marananga, South Australia

Reservas: +61 (0)8 8562 2722
stay@thelouise.com.au

São afi rmativas ousadas 
como estas que inspiram 
os gastrônomos a voar da 
Austrália, Japão e Estados 
Unidos para se hospedarem 
em The Louise e provarem 
a comida de McNamara (do 
Appellation).  Sua história 
é um exemplo brilhante do 
sucesso da comida e dos 
vinhos chamado Barossa. 
Vinod Advani, 
MW Magazine 

The Louise

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise
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North Star Cruises Australia conduz cruzeiros de aventura por toda a maravilhosa e remota costa 
australiana a bordo do True North. 

Todos os cruzeiros são baseados em atividades - períodos extensos no mar são especifi camente 
excluídos e os itinerários são especialmente criados para permitir uma oportunidade defi nitiva 
para experimentar o destino.  As atividades diárias podem incluir caminhadas cênicas, pescaria, 
mergulho com snorkel, piqueniques e eventos culturais. 

O True North foi construído com o propósito de acessar as áreas mais inóspitas – barcos maiores 
não conseguem ir aonde vamos!  Vários barcos de expedição exploram ainda mais em grupos 
pequenos.  E, para adicionar ainda outra dimensão à aventura, a maioria das opções de cruzeiros 
oferece um helicóptero a bordo.  O True North também oferece o que há de mais supremo em 
termos de conforto e estilo.  Cabines espaçosas oferecem uma decoração moderna, banheiros 
nas suítes, telefones por satélite e entretenimento na cabine. 

O número de hóspedes está limitado em 36 e uma tripulação australiana de 20 pessoas 
acompanha exclusivamente cada experiência.  Os hóspedes afi rmam consistentemente: “estas 
foram as melhores férias que eu já tive!” 

• North Star Cruises é um líder do mercado que opera com 
uma impecável satisfação do cliente – os viajantes geralmente 
comentam: “estas foram as melhores férias que eu já tive!” 

• Cruzeiro precursor de aventura com luxo ao longo da costa de 
Kimberley- outros não conseguem se igualar à nossa experiência! 

• The True North: 

 - é o único cruzeiro de aventura em Kimberley que viaja 
com um helicóptero o tempo todo!

 - foi construído com o propósito único de acessar aos 
ambientes costeiros mais rasos

 - os barcos maiores não conseguem chegar onde o True 
North chega! 

 - recebe apenas 36 convidados e uma tripulação australiana 
acompanha com exclusividade cada experiência

 - carrega 6 barcos de expedição dedicados

• Os cruzeiros são baseados em atividades e evita-se os 
longos períodos no mar 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

True North
North Star Cruises Australia
Broome

Reservas: +61 (0)8 9192 1829
adventures@northstarcruises.com.au

A viagem mais fantástica de 
que eu já participei. 
Sir Peter Derham, 
ex-presidente do conselho, 
See Australia 

True North
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1 Bamurru Plains

2 Capella Lodge

3 Cape Lodge

4 El Questro Homestead

5 Lake House

6 Lizard Island

7 Longitude 131°

8 Pretty Beach House

9 qualia

10 Saffi re

11 Sal Salis

12 Silky Oaks Lodge

13 Southern Ocean Lodge

14 Spicers Peak Lodge

15 The Louise

16 True North

17 Wolgan Valley Resort & Spa

www.luxurylodgesofaustralia.com.au
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Wolgan Valley Resort & Spa
Blue Mountains
New South Wales

Reservas: +61 (0)2 9290 9733
reservations@wolganvalley.com

Wolgan Valley 
Resort & Spa

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

Cuidadosamente situado entre dois parques nacionais e construído aos pés de imponentes 
precipícios, Wolgan Valley Resort & Spa está dentro de sua própria reserva particular de 
conservação e vida selvagem.  O resort em si ocupa apenas 2% da área total de 1,600 hectares 
e possui 40 suítes individuais, cada uma tendo sua própria piscina interna e externa.  A principal 
propriedade rural oferece refeições, instalações de luxo e o Timeless Spa independente. 

A propriedade faz fronteira com a região de patrimônio mundial Greater Blue Mountains, a 
menos de 3 horas de automóvel partindo de Sydney. 

Anunciando uma nova era de luxo com base na conservação na Austrália, o resort neutro quanto 
à pegada de carbono protege ativamente seu habitat ao redor e as espécies de vida silvestre 
indígena, ao mesmo tempo em que fornece padrões e qualidade de primeira classe esperados 
em resorts de luxo. 

A reclusão do Wolgan Valley cria um santuário natural onde os hóspedes podem relaxar e 
explorar com conforto de luxo sem igual.  Esta é a experiência de luxo mais perfeita na natureza 
australiana – uma combinação única de vida silvestre, beleza natural surpreendente, conservação 
e herança em um ambiente espetacular à natureza australiana.

• Preços inclusivos – a diária inclui café da manhã, almoço 

e jantar gourmet, vinhos selecionados e cerveja com 

as refeições, e duas atividades por pessoa baseadas na 

natureza 

• Acessível a partir de Sydney – traslados privativos por 

automóvel ou helicóptero podem ser combinados 

juntamente com a acomodação 

• Apropriado para famílias – recomendado para crianças a 

partir de oito anos de idade 

• 36 suítes Heritage de um quarto, 3 suítes Wollemi de dois 

quartos e 1 suíte Wolgan de três quartos 

• O Timeless Spa independente possui seis quartos de 

tratamento duplo 

• Uma variedade de atividades incluídas está disponível: 

passeios em carros com tração nas quatro rodas pela vida 

silvestre, passeios a cavalo, passeios de mountain bike, 

caminhadas pelas matas com guias e passeios históricos 

O que podemos dizer?
Lindo e inteligente, 
também — o primeiro resort 
do mundo neutro para 
carbono, que nada perde 
à ideia de economia de 
recursos propagada pelos 
ambientalistas e ganha 
tudo em um profundo e 
real envolvimento com seu 
ambiente.  E mencionamos 
o pessoal?  Indo além 
do esperado, a equipe 
é excelente e cheia de 
personalidade e paixão pela 
sua ilha interna secreta. 
Cate Blanchett & 
Andrew Upton 
Crítica do Mr. and Mrs. Smith 

✈ Cairns
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au

Quem são eles? 

2 Bamurru Plains

3 Capella Lodge

4 Cape Lodge

5 El Questro Homestead

6 Lake House

7 Lizard Island

8 Longitude 131°

9 Pretty Beach House

10 qualia

11 Saffi re

12 Sal Salis Ningaloo Reef

13 Silky Oaks Lodge

14 Southern Ocean Lodge

15 Spicers Peak Lodge

16 The Louise

17 True North

18 Wolgan Valley Resort & Spa

UMA COLEÇÃO DE HOTÉIS E ACOMODAÇÕES INDEPENDENTES NA 

NATUREZA OFERECENDO EXPERIÊNCIAS INESQUECÍVEIS NOS LOCAIS 

MAIS INSPIRADORES E EXTRAORDINÁRIOS DA AUSTRÁLIA 

Nada se compara a 
Austrália pela sua 
grande diversidade de 
experiências de luxo 
em plena natureza...
Nos últimos anos, a Austrália observou o desenvolvimento de um 
novo gênero de propriedades e experiências de luxo realmente 
extraordinárias, alterando signifi cativamente a paisagem turística 
australiana. 

Em 2010, a melhor entre todas essas propriedades uniu forças e formou 
a Luxury Lodges of Australia, para exibir o estilo único australiano de 
luxo despreocupado, livre e sofi sticado. 

O tema comum que defi ne as acomodações é o sentido autêntico do 
lugar e a experiência única que cada acomodação oferece aos hóspedes 
– experiências que realmente conectam seus hóspedes à região em que 
se situam. 

Todas oferecem padrões de luxo esperados pelos viajantes mais 
sofi sticados – comida e vinhos excelentes, altos níveis de atendimento 
pessoal, amenidades de qualidade extremamente alta – mas cada 
acomodação interpreta esses padrões em seu próprio estilo e de forma 
apropriada à sua região. 

Não se refere a quanto as acomodações são similares, mas como elas 
são diferentes e exibem a diversidade das excepcionais experiências de 
luxo da Austrália. 

Desde alojamentos de luxo em plena natureza e refúgios em vinhedos 
gourmet, acampamentos em tendas luxuosas em áreas selvagens do 
deserto ou em dunas costeiras, spas particulares e refúgios elegantes no 
interior, vibrantes regiões gastronômicas e de vinhos até as exclusivas 
acomodações na costa, recife e ilhas inesquecíveis, e as dramáticas 
escarpas nos campos australianos, montanhas férteis e horizontes 
ilimitados do sertão australiano... 

Os luxuosos paraísos descontraídos da Austrália são exclusivos pela 
virtude de suas áreas remotas, suas localizações especiais e o pequeno 
número de hóspedes que acomodam por vez.  O diverso ambiente 
natural da Austrália e os espaços amplos são luxos de grande raridade. 

Os hóspedes das luxuosas acomodações da Austrália podem descobrir 
nossas terras, nosso povo, um sentido de atemporalidade e levar para 
casa memórias para toda a vida. 

A nova era de 
experiências luxuosas na 
Austrália… 
Nos últimos anos, o cenário turístico 
australiano mudou. Observamos o 
surgimento e a consolidação de um novo 
gênero de acomodações, alojamentos na 
natureza e experiências de luxo realmente 
extraordinárias. 

Essas propriedades independentes uniram-
se para exibir as diversas experiências 
autenticamente australianas e o estilo único 
de luxo despreocupado, livre e sofi sticado. 


