
The Louise, um luxuoso vinhedo idílico abrangendo o aclamado restaurante Appellation, está 
situado em uma colina cercada de centenas de hectares de videiras com vistas deslumbrantes do 
mundialmente famoso Barossa Valley. 

Com apenas quinze suítes de luxo, cada uma com seu próprio terraço fornece aos hóspedes 
privacidade completa.  A aparência é suavemente contemporânea com decoração inspirada e 
trabalhos de arte em cada suíte. 

Casual e elegante são as características do restaurante local Appellation em The Louise, onde uma 

equipe de culinária inspiradora administra um dos melhores espaços gastronômicos regionais 

da Austrália. O Menu de Degustação do Chef que varia diariamente e o menu a la carte sazonal 

revelam uma paixão por produtos locais frescos e complementam uma extensa carta de vinhos.

Pessoal profi ssional e bem informado está sempre disposto a compartilhar seus conhecimentos 
do local;  The Louise especializa-se na criação de autênticas experiências culturais e de vinhos 
de Barossa sob medida.  Diversões agradáveis incluem passeio de balão de ar quente, ciclismo, 
caminhadas, massagem relaxante, feiras de agricultores de Barossa, café da manhã com os 
cangurus e muito mais. 

• The Louise fi ca a apenas uma hora de distância de automóvel 
do aeroporto de Adelaide e do centro da cidade

• Cada suíte oferece luxo, espaços privativos e banheiros 
generosos também privativos com banheiras de 
hidromassagem e vistas dos vinhedos ao redor de Barossa 

• As suítes premium possuem lareiras e chuveiros ao ar livre 

• As diárias incluem café da manhã continental gourmet 
entregues na suíte 

• O restaurante Appellation do destino é amplamente 
reconhecido com uma das mais fi nas experiências 
gastronômicas regionais da Austrália 

• Reservas com prioridade no Appellation para hóspedes do 
The Louise 

• Experiências características dos hóspedes: café da 
manhã com cangurus e experiência de vinicultura com a 
combinação mais inteligente 

• The Louise especializa-se em degustações exclusivas e 
introduções à vinicultura de acordo com os interesses dos 
hóspedes 

The	Louise	Barossa	Valley
Cnr Seppeltsfi eld and Stonewell Roads
Marananga, South Australia

Reservas: +61 (0)8 8562 2722
stay@thelouise.com.au

São afi rmativas ousadas 
como estas que inspiram 
os gastrônomos a voar da 
Austrália, Japão e Estados 
Unidos para se hospedarem 
em The Louise e provarem 
a comida de McNamara (do 
Appellation).  Sua história 
é um exemplo brilhante do 
sucesso da comida e dos 
vinhos chamado Barossa. 
Vinod	Advani,	
MW	Magazine	
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