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.
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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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