“Quando se trata de vistas impressionantes
da acomoda-ção de luxo Longitude 131°,
localizada no coração ver-melho da Austrália,
é o Dune Pavilion que faz os cora-ções
baterem mais forte.”
Sue Wallace, Robb Report

Longitude 131°
Uluru repousa no meio da Austrália há centenas de mi-lhões de anos, mas os seus
espetáculos mudam constan-temente. O melhor local para assistir ao espetáculo
é o Longitude 131°, um encontro de pavilhões de luxo localizado em meio à
paisagem vermelho-ferrugem.
A base do deserto diverge do interessante santuário da Dune House, um local de
descanso, coquetéis e rock. Jante com uma vista para o coração espiritual do país
enquanto saboreia uma culinária requintada, combinan-do ingredientes nativos
e produtos provenientes de to-do o país. Retire-se para o Spa Kinara para um
tratamento inspirado na cultura indígena ou tome uma bebida no pôr do sol no
Dune Top, com vistas impressionantes para Uluru e Kata Tjuta.






Aeroporto doméstico mais próximo:
Ayers Rock
Tempo até a acomodação:
15 minutos de carro
Aeroporto internacional mais próximo:
Sydney
Tempo até a acomodação:
3 horas de voo + 15 minutos de carro



Número de suítes: 16



Acolhe hóspedes com crianças a
partir de 10 anos de idade

No espírito dos pioneiros originais, relaxe após um dia de exploração em uma
tenda recriada para o viajante moderno, para mesclar estilo com sustentabilidade.
Vistas incomparáveis do Uluru se apresentam ao pé da sua cama ou do calor
de uma peça sob medida desven-dada ao ar fresco da noite. Mobiliários
contemporâneos, obras de arte de artistas indígenas locais e uma série de
confortos modernos afas-tam qualquer ilusão de dificuldade.

Longitude 131°
Ayers Rock (Uluru), Território do Norte
Contato: +61 (0)2 9918 4355
ou reserve@baillielodges.com.au

Por mais tentador que seja se acomodar por aqui, aven-ture-se além da pousada
para excursões exclusivas explo-rando o deserto que foi duas vezes listado
como Patri-mônio da Humanidade e conheça a história dos ícones do deserto
- não apenas geologia, mas também sua co-nexão atemporal com Anangu, os
proprietários originais.
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131
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