
 Aeroporto doméstico e internacional  
 mais próximo: Adelaide 
 Tempo até a acomodação:  
 75 minutos de carro

 Número de suítes: 15

 Acolhe hóspedes com crianças a  
 partir de 10 anos de idade

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,  
Australia meridional
Contato: +61 (0)8 8562 2722  
ou stay@thelouise.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise
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O Louise está localizado no topo de uma colina suave e cercado por centenas de 
acres de videiras com vista para o mundialmente famoso Barossa Valley. Quinze 
suítes, cada uma com a sua própria varanda pri-vada e vistas deslumbrantes 
sobre os vinhedos vizinhos, apresentam um design contemporâneo suave e obras 
de arte.

Uma refeição no Apellation é crucial para uma estadia no The Louise, um 
dos melhores restaurantes regionais da Austrália. A equipe gastronômica do 
Appellation é guiada pelos ritmos das estações; colhendo da horta de sua 
cozinha; assando seus próprios pães; abatendo e curando suas próprias carnes; 
e celebrando o vinho e a comida como o mais natural dos parceiros.Eles são 
defensores apaixonados do frescor, sazonalidade e regionalismo. Uma extensa 
carta de vinhos premiada mostra o melhor de Barossa, Austrália e do mundo.

Os hóspedes podem flutuar sobre vinhedos antigos em um balão de ar quente, 
desfrutar de um café da manhã com cangurus em mata nativa, passear pelo 
impactante vale em um carro antigo, caminhar ou andar de bicicleta em trilhas 
pela mata, fazer seu próprio blend de vinho e acompanhar o Apellation criando 
um jantar para harmo-nizar com ele, ou se juntar ao chef do Appellation en-
quanto ele examina a feira dos produtores locais para provisões. Os hóspedes 
vão descobrir vinhos incríveis, encontrar personagens locais acolhedores e se 
apaixonar por alguns dos países vinícolas mais envolventes do mundo.

Juntos, Appellation e The Louise são o destino de aco-modação, comida, vinho e 
luxo para os viajantes mais exigentes.

The Louise

“Nascido de uma abordagem holística e íntima 
conexão com a terra, o Appellation (no The 
Louise) combina co-mida e vinho, juntamente 
com uma poderosa garantia de autenticidade 
regional.”
Louise Radman, viajante gourmet australiana
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