Ilha Particular
I L H A S F I J I · PA C Í F I C O S U L

LOCALIZAÇÃO
•

A Dolphin Island localiza-se próximo à ponta de Viti Levu, nas ilhas Fiji, cercada por águas cristalinas.

•

Partindo do aeroporto internacional de Nadi, os hóspedes são transferidos por veículo particular para Rakiraki. Essa viagem de 2,5
horas termina com os hóspedes embarcando em Wananavu Wharf em barco particular em uma viagem de 30 minutos para a Dolphin
Island. Transferências de hidroavião e helicóptero também estão disponíveis, apesar de não estarem incluídas na tarifa. A viagem de
hidroavião demora 45 minutos e a de helicóptero, 35 (cada trecho). O heliporto fica dentro da propriedade.

ACOMODAÇÃO
•

Apenas quatro cabanas luxuosas, configuradas como dois pares, em cada lado do pavilhão principal. Ocupância máxima de oito hóspedes, com uso exclusivo.

•

Cada cabana contém quarto com cama king size, escrivaninha e assento confortável. Roupas de cama de puro algodão fino e travesseiros de plumas e penas. Piso de madeira maciça.

•

Amplo quarto de vestir - projetado para uso individual por um casal.

•

Suítes com banheiros belamente equipados. Piso de ladrilho de pedra, banheira e chuveiro separados (dentro e fora), espelhos deslumbrantes com conchas e corais e exclusivos artigos de toucador Pure Fiji.

•

Ar condicionado, ventiladores de teto e persianas de madeira à prova de insetos garantem temperaturas confortáveis o tempo todo.

•

A romântica cabana no topo da colina é um quarto ao ar livre simplesmente divino, com telhado de palha. Ao mesmo tempo rústico e
refinado, não dispõe de eletricidade - lanternas e velas somente, com chuveiro e vaso sanitário.

•

Os horários para check-in e check-out são flexíveis, de acordo com os horários de chegada e partida dos hóspedes e seus respectivos
planos de viagem.

Cabanas com suítes para hóspedes

Pavilhão principal
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Sabores frescos e exclusivos
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Aperitivos ao
por do sol

HOSPITALIDADE
•

O pavilhão principal é o centro de repouso, relaxamento, gastronomia e entretenimento. Os hóspedes se reúnem para discutir
sobre suas necessidades com a anfitriã da ilha, Dawn Simpson e sua equipe, e também para relaxar.

•

A equipe da Dolphin Island cuida dos hóspedes o quanto eles desejarem e adotam o famoso estilo de hospitalidade acolhedora do povo fijiano. O serviço é atencioso, pessoal e solícito, sempre respeitando a privacidade.

GASTRONOMIA
•

Todas as refeições e o bar padrão estão incluídos na tarifa diária.

•

As refeições são deliciosas e preparadas com produtos frescos e os sabores exclusivos da culinária fijiana.

•

Os hóspedes da Dolphin Island podem jantar onde quiserem - ao lado da piscina com borda infinita, na praia, cercados por
lanternas no pontão flutuante... tudo é possível.

LAZER
•

A piscina com borda infinita é de água doce, com profundidade única e perfeita para um mergulho refrescante.

•

A praia é de areia branca e a água é limpa, clara e ideal para natação e mergulho com snorkel.

•

Um catamarã Hobie e caiaques estão disponíveis para uso dos hóspedes.

•

Limpezas de pele e massagens relaxantes estão disponíveis, a pedido.

•

Atividades aquáticas como mergulho e pesca estão disponíveis, usando operadoras locais cuidadosamente selecionadas.

•

Atividades culturais incluem performances na ilha. Visitas mais distantes também estão disponíveis, com marcação prévia.

Cerimônia kava, tradicional na ilha

Piscina com borda infinita

Espreguiçadeiras na areia da praia

A Dolphin Island, nas ilhas Fiji, é uma propriedade ligada ao grupo Huka Lodge, na Nova Zelândia e ao Grande Provence Estate,
na África do Sul. Essas três propriedades exclusivas formam o The Huka Retreats.
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