
 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

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

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

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.

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.

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.

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

Southern Ocean Lodge

“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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