
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, Ilha Kangaroo
Austrália do Sul 

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.	
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	 www.southernoceanlodge.com.au


