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Longitude	131°
Ayers Rock (Uluru)
Northern Territory

Reservas: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.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 10 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.  
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