
 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

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 indul-
gentes. 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.

Silky Oaks Lodge

“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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