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Acesso direto e fácil / No coração da Grande Barreira de Corais / Clima tropical o ano todo / Ampla variedade de atividades / Ótimos restaurantes / Diversos tipos de acomodação / Cultura e eventos únicos 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 
A Ilha Hamilton está localizada perfeitamente na saída da costa 
de Queensland, na Austrália, e no coração da Grande Barreira 
de Corais. Das 74 ilhas Whitsunday, é a maior ilha habitada, 
com 4,5 km de extensão de norte a sul e 3 km de leste a oeste, 
estando posicionada a aproximadamente 887 km ao norte de 
Brisbane e 512 km ao sul de Cairns (de avião). 

A única ilha na Grande Barreira de Corais com seu próprio 
aeroporto comercial, o acesso à Ilha Hamilton (código do 
aeroporto: HTI) é fácil, com voos curtos diretos a partir de 
Sydney (2 horas), Melbourne (3 horas), Brisbane (90 minutos)  
e Cairns (70 minutos), além de boas conexões com outras 
cidades australianas. Há também rápidos traslados de navio,  
de uma hora, diretos do Porto de Airlie, no continente. 

DESLOCAMENTO 
Traslados de aeroporto

Um serviço gratuito de traslado é oferecido do 
aeroporto ou marina na Ilha de Hamilton até seu hotel.

Serviço gratuito de transporte na ilha

Um conveniente serviço gratuito de transporte  
na ilha opera na ilha diariamente, das 7h às 23h.

A pé

A maioria das coisas na Ilha Hamilton pode ser 
visitada a pé. A caminhada de Catseye Beach/do 
resort até a marina dura agradáveis 10 minutos.

 

Carrinho de golfe

A principal forma de transporte na ilha são os 
carrinhos de golfe. Os veículos estão disponíveis 
para aluguel por uma hora, metade do dia ou 
diariamente; eles são oferecidos gratuitamente  
para hóspedes do Holiday Home, Yacht Club Villa  
e qualia.

Observação: a capacidade máxima dos carrinhos de golfe  
é de quatro pessoas. Passageiros de até quatro anos 
de idade devem usar assento infantil ou bebê conforto 
aprovado, fornecidos gratuitamente para hóspedes 
do Hamilton Island Holiday Home (reserva antecipada 
necessária; o carrinho pode receber até dois assentos) 
e por $ 4 por dia para todos os demais hóspedes da 
Ilha Hamilton. Os motoristas devem ter idade mínima 
de 21 anos. Obrigatória carteira de habilitação integral. 
Garantia financeira obrigatória. 

CLIMA 
Situada na mesma latitude que Honolulu, no 
hemisfério norte, e Maurício, no sul, a Ilha Hamilton 
tem um clima tropical o ano todo, com uma 
temperatura média de 27 °C. 

POR QUE ESCOLHER A ILHA HAMILTON?

Restaurantes e cafés

Quando se trata de gastronomia e vinhos, você pode escolher entre muitas opções na  
Ilha Hamilton.

Bommie – refeição de classe no Yacht Club da Ilha Hamilton
The Clubhouse – almoce com vista para o Hamilton Island Golf Club 
coca chu – cozinha moderna do Sudeste Asiático, combinando sabores ousados com elegância
Explore Cruise and Dine – refeições em um cruzeiro pelas Whitsundays
Manta Ray – deliciosos pratos de frutos do mar ou carne, com espaço infantil e lindas  
vistas da marina da Ilha Hamilton
Marina Café – café da manhã, lanches e um ótimo café o dia todo, na marina
Marina Tavern – refeição casual estilo pub
Mariners – vistas deslumbrantes da marina e menu de frutos do mar frescos
One Tree Hill – lanches leves e bebidas de frente para a Passage Peak e muito mais
Pizzeria and Gelato Bar – pizzas gourmet, sorvetes caseiros e café preparado por barista  
em uma pizzaria familiar descontraída
Pool Terrace – café da manhã, almoço e jantar de frente para a piscina do Reef View Hotel 
Romano's – culinária italiana inovadora ao lado da marina
Sails – o centro da Ilha Hamilton, com jantares casuais dando vista para a Catseye Beach
TAKO – autêntica comida mexicana 
Hamilton Island Wildlife Café – café da manhã com os coalas e lanches leves dentro do 
santuário da vida selvagem da ilha

Restaurantes para viagem e bares

Bob’s Bakery / Bommie Deck / Bougainvillea Bar / Garden Bar / Ice Cream Parlour / Island Bar 
/ Marina Café / Marina Tavern / One Tree Hill  / Pizzeria and Gelato Bar / Popeye’s Fish & Chips 
/ Reef Lounge / Sails Bar

Supermercado e loja de bebidas

Para quem gosta de fazer suas compras, há grande variedade de vegetais disponível no IGA, 
localizado na extremidade sul da Front Street, na Marina.

Island Fringing Reef  
Aproximadamente 50 minutos de barco

Grande Barreira de Corais  
Aproximadamente uma hora e meia de barco, 
ou 30 minutos de avião

Whitehaven Beach  
Aproximadamente 30 minutos de barco

Heart Reef 
Aproximadamente 30 minutos de helicóptero 
ou hidroavião

Janeiro 31 °C / 87 °F
Fevereiro 30 °C / 86 °F
Março 29 °C / 84 °F
Abril 27 °C / 80 °F
Maio 24 °C / 75 °F
Junho 22 °C / 71 °F

Julho 22 °C / 71 °F
Agosto 23 °C / 73 °F
Setembro 25 °C / 76 °F
Outubro 28 °C / 82 °F
Novembro 29 °C / 84 °F
Dezembro 30 °C / 86 °F

A Ilha Hamilton tem mais de 65 atividades para você escolher, com algo para todos os interesses e níveis de energia. Faça um cruzeiro até a Grande Barreira de Corais 
ou à Whitehaven Beach, navegue pelas Whitsundays, jogue uma rodada de golfe em um dos principais campos da Austrália ou relaxe em um spa ou à beira de uma 
das muitas piscinas. Você também pode aproveitar algumas das atividades de cortesia, incluindo explorar mais de 20 km de trilhas, ou entrar em atividade com 
alguns esportes aquáticos não motorizados.

Terra Aulas de arte / Excursões autoguiadas com áudio / Trilhas – mais de 20 km / Parede para escalada / Clownfish Club – clube infantil / Dent Dash / Dent Yoga  
/ Jogos de arcade / Karts / Driving range de golfe / Hamilton Island Golf Club – campo profissional de 18 buracos (veja o verso para mais informações) / Island Bowling 
– pista de boliche Kegel com 9 pinos / Kids Fun Zone – castelo pula-pula, pintura facial, artesanato – todos os domingos, com maior frequência durante as férias 
escolares da Austrália / Quadriciclos infantis / Laser tag / Minigolfe / Passeios off-road / Corrida no parque / Compras em outlets / Spa wumurdaylin day spa / Clube 
esportivo e academia / Coquetéis ao pôr do sol no One Tree Hill / Tênis / Hamilton Island Wildlife

Ar Voos de helicóptero, avião e hidroavião disponíveis sobre as Whitsundays, Whitehaven Beach, a Grande Barreira de Corais e o Heart Reef / Parapente

Água Catamarã / Aluguel de botes / Viagens de um dia para a Grande Barreira de Corais / Viagens de um dia ou meio dia para a Whitehaven Beach / Pesca esportiva  
/ Viagens de lancha de alta velocidade / Passeios de jet-ski / Caiaques / Aulas de mergulho em mar aberto certificadas pela PADI / Passeios de barco a vela / Mergulho  
/ Caiaque pelo mar / Snorkel / Prancha de standup paddle / Tube rides / Passeios para descoberta de tartarugas / Cruzeiros com jantar ao crepúsculo / Várias piscinas da 
ilha / Wakeboard e esqui  aquático / Observação de baleias (jul. – set.) / Passeios de mergulho e snorkel nas Whitsunday Islands e na Grande Barreira de Corais / Windsurf
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Beach Club – Sofisticação

O Beach Club é um oásis exclusivo para adultos. Localizados em jardins tropicais cuidadosamente projetados, todos os 57 quartos dão diretamente de frente para 
Catseye Beach, cada um com seu pátio ou sacada exclusiva. Com sua espetacular localização de frente para o mar, piscina exclusiva de borda infinita, restaurante e 
lounge privativos, ambiente sem crianças e serviço personalizado, o Beach Club é o refúgio definitivo para casais.

Configuração das camas 1 cama king ou duas camas de solteiro, mediante solicitação; capacidade máxima de 2 pessoas

Inclusões exclusivas Beach Club Café da manhã à la carte diariamente no restaurante Beach Club / Traslados VIP do aeroporto/marina da Ilha Hamilton para o 
Beach Club / Serviço de motorista VIP / Serviço de abertura de cama / Uso de catamarãs, caiaques e equipamentos para windsurf, pranchas de paddle (SUP) e snorkel 
/ Uso da academia, spa, sauna e quadras de tênis / Uso exclusivo do lounge e da piscina de borda infinita do Beach Club / Wi-Fi gratuito 

Observação: o Beach Club não atende menores de 18 anos

OPÇÕES DE ACOMODAÇÃO
qualia – Excelente qualidade 

Uma expressão única do luxo australiano, o qualia está aninhado no local mais conservado e isolado da ilha. Mergulhe em uma atmosfera relaxada, onde tudo foi 

meticulosamente considerado para relaxar a mente, mas mimar completamente os sentidos. As instalações exclusivas para hóspedes incluem uma praia privativa, duas piscinas 

de borda infinita e dois restaurantes. Ou para ter uma experiência realmente inesquecível, entre no Spa qualia, que oferece uma ampla gama de tratamentos luxuosos.

Leeward Pavilion Estilo estúdio com grande deck para sol     Configuração das camas 1 cama king ou duas camas de solteiro, 
mediante solicitação; capacidade máxima de 2 pessoas

Windward Pavilion 1 quarto com piscina privativa     Configuração das camas 1 cama king ou duas camas de solteiro, 
mediante solicitação; capacidade máxima de 2 pessoas

Beach House 1 quarto com piscina privativa e pavilhão separado para hóspedes  Configuração das camas 2 camas king ou quatro camas de solteiro, 
mediante solicitação; capacidade máxima de 4 pessoas

O qualia oferece a flexibilidade de uma gama de pacotes com inclusões de refeição: qualia Classic – quarto e café da manhã, qualia Gourmet – quarto,  
café da manhã e jantar

Inclusões exclusivas qualia Serviço de motorista VIP / Uso de um carrinho de golfe pela duração da estadia / Traslados VIP do aeroporto/marina da Ilha Hamilton para 
o qualia / Serviço de abertura de cama / Uso de catamarãs, caiaques de praia e equipamentos para snorkel em Pebble Beach, além de equipamentos para windsurf 
e pranchas de paddle (SUP) em Catseye Beach / Acesso dos hóspedes a instalações exclusivas, como duas piscinas, dois restaurantes, academia, biblioteca, centro de 
negócios e Spa qualia / Wi-Fi gratuito / Piscina privativa (apenas Windward Pavilions) 

Observação: o qualia não atende menores de 16 anos



Reef View Hotel – Vida em hotel espaçosa
O Reef View Hotel oferece quartos extremamente amplos e elegantemente decorados, sendo o melhor refúgio para casais, famílias ou grupos de amigos. Todos os 
quartos possuem uma sacada exclusiva, de frente para os jardins tropicais da ilha ou para a vista deslumbrante do Coral Sea, e os andares mais altos abrigam 18 suítes. 
Localizado diretamente em frente à Catseye Beach, está próximo a muitos dos restaurantes e atividades da ilha. As instalações adicionais do Reef View Hotel incluem 
piscina, restaurante, bar e um balcão de informações sobre passeios.

Quarto com vista para o jardim (1.º a 4.º andares)  Configuração das camas 2 camas queen; capacidade máxima de 4 pessoas
Quarto com vista para o Coral Sea (5.º a 18.º andares) Configuração das camas 1 cama king ou 2 camas queen; capacidade máxima de 4 pessoas
Quarto King com vista para o Coral Sea (13.º a 18.º andares) Configuração das camas 1 cama king, 1 sofá-cama; capacidade máxima de 3 pessoas
Quarto Reef Family      Configuração das camas quarto principal – 2 camas queen; quarto infantil ao lado – 2 camas de 

solteiro; capacidade máxima de 6 pessoas (2 adultos, 4 crianças com menos de 12 anos) 
Reef Suites (19.º andar)      Configuração das camas 1 cama king ou 2 camas queen; capacidade máxima de 2 pessoas 

(Suítes no terraço e suíte presidencial de 1 e 2 quartos também disponíveis) 

Inclusões Reef View Hotel and Palm Bungalow Traslados do aeroporto/marina da Ilha Hamilton ao hotel / Uso de catamarãs, caiaques, equipamentos para windsurf, 
pranchas de paddle (SUP) e snorkel / Uso da academia, spa, sauna e quadras de tênis / Uso ilimitado do serviço programado de transporte na ilha / Programa de estadia e 
alimentação gratuita para crianças – crianças de 0 a 12 anos têm estadia gratuita ao compartilhar com adultos e usar as camas existentes e não pagam o menu infantil em 
restaurantes selecionados ao jantar com adultos / Acesso às amenidades do Baby’s First Holiday / Wi-Fi gratuito 

Inclusões adicionais à suíte Traslados VIP do aeroporto/marina da Ilha Hamilton ao hotel / Jornal diariamente / Bufê de café da manhã diariamente / Bugue de quatro 
lugares gratuito (apenas suíte presidencial)

OPÇÕES DE ACOMODAÇÃO

Palm Bungalows – bangalôs no estilo da ilha 

Os Palm Bungalows são compostos por 49 bangalôs suspensos situados em um ambiente de jardim tropical, cada um com sua própria sacada e móveis de área 
externa. Os quartos são espaçosos e foram projetados especificamente para casais e famílias pequenas. Romântico e econômico, Palm Bungalows oferece uma 
experiência simples, porém encantadora, de “retorno à natureza”, com uma sensação de relaxamento, alegria e tranquilidade e a conveniência de uma cozinha, 
equipada com micro-ondas, cooktop, minibar e utensílios.

Configuração das camas 1 cama king e 2 divãs de solteiro; capacidade máxima de 2 adultos ou 2 adultos e 2 crianças com menos de 12 anos

Os Palm Bungalows têm as mesmas inclusões do Reef View Hotel. Leia acima.



Holiday Homes – Autosserviço 

A ilha Hamilton oferece diversas propriedades privadas com refeições não inclusas, que podem acomodar de uma a oito pessoas em configurações de um a quatro 
quartos. O layout, a aparência e os arredores de cada uma dependem do tamanho e de onde se localizam, porém, todas têm cozinha e lavanderia totalmente 
equipadas e compartilham os jardins cuidadosamente projetados e as piscinas. 

Resortside Apartamentos em andar baixo de dois quartos, localizados próximo à Catseye Beach, piscinas e o Resort Centre. 

Standard Com opções de um, dois ou três quartos, esta categoria oferece áreas comuns generosas que se abrem para sacadas com vistas tanto para a mata 
quanto para o mar. Localizado a uma pequena distância da Marina Village.

Superior Com uma opção de dois, três ou quatro quartos, esta categoria é moderna e elegantemente decorada. Sacadas amplas com uma mistura de vistas  
do Coral Sea, da mata e da marina, oferecem um incrível ambiente para relaxar e se divertir.

Deluxe Com uma opção de três ou quatro quartos, esta categoria oferece estadia espaçosa de plano aberto com o que há de mais recente em estilo e design. 
Construídas em posições elevadas nos lados nordeste e noroeste da ilha, todas dispõem de vistas magníficas. São perfeitas para férias luxuosas.

Luxury Oferece a oportunidade altamente luxuosa de relaxar em uma residência elegante e moderna à beira-mar. Localizadas próximo à marina, oferecem três  
ou quatro quartos, dois ou mais banheiros, áreas de lazer espaçosas de plano aberto, cozinhas grandes e sacadas com vista para o mar.

Inclusões Holiday Home Uso de carrinho de golfe com quatro lugares por toda a estadia / Uso de catamarãs, caiaques, equipamentos para windsurf, pranchas de 
paddle (SUP) e snorkel / Uso ilimitado do serviço programado de transporte na ilha / Programa de alimentação gratuita para crianças – crianças de 0 a 12 anos 
não pagam o menu infantil em restaurantes selecionados ao jantar com adultos / Wi-Fi gratuito em locais selecionados na ilha 

Yacht Club Villas – Autosserviço de luxo

Adjacente ao Hamilton Island Yacht Club, as luxuosas Yacht Club Villas, de frente para o mar, oferecem vistas de tirar o fôlego e são ideais para famílias ou grupos  
de amigos buscando acomodações premium na ilha. Projetada com ênfase em privacidade e espaço, cada villa de quatro quartos tem de três a quatro andares e 

pode acomodar até oito hóspedes. 

Configuração das camas A maioria das villas tem 1 cama king, 2 camas queen e 1 cama king dividida; capacidade máxima de 8 pessoas

Inclusões do Yacht Club Villa Uso de carrinho de golfe com quatro lugares / Acesso ao serviço Island Concierge para reservar restaurantes e passeios / Uso de 

catamarãs, caiaques, equipamentos de windsurf, pranchas de paddle (SUP) e snorkel / Frutas e vinho de boas-vindas na chegada / Programa de alimentação 
gratuita para crianças – crianças de 0 a 12 anos de idade não pagam o menu infantil em restaurantes selecionados, ao jantar com adultos / Acesso às amenidades 
do Baby’s First Holiday / Wi-Fi gratuito 

OPÇÕES DE ACOMODAÇÃO



PACOTES DA ILHA HAMILTON

qualia Signature Experience
/ Café da manhã à la carte diariamente

/ Uso de um carrinho de golfe durante toda a estadia

/ Traslados VIP do aeroporto/marina da Ilha Hamilton para o qualia

/ Serviço de motorista VIP na Ilha Hamilton

/  Uso de catamarãs, caiaques de praia e equipamentos de snorkel em  

Pebble Beach, além de equipamentos de windsurf e pranchas de paddle 

(SUP) na Catseye Beach

Inclusões BÔNUS 
/ Hospedagem de uma noite de cortesia

/ Garrafa de champanhe na chegada

/ Jantar exclusivo à beira da piscina em uma noite

O pacote está disponível somente no qualia. Estadia mínima de 7 dias.

O melhor das Whitsundays
/ Bufê completo de café da manhã diariamente (à la carte para os hóspedes  

do Beach Club)

/ Passeio de um dia com a Cruise Whitsundays para a Grande Barreira de Corais

/ Passeio de meio dia com a Cruise Whitsundays para a Whitehaven Beach

/ Entrada semanal para a Hamilton Island Wildlife

/ Traslados do aeroporto/marina da Ilha Hamilton para o hotel

/  Uso de catamarãs, caiaques, equipamentos de windsurf, pranchas de paddle 

(SUP) e snorkel

/ Uso de academia, spa, sauna e quadras de tênis

/ Uso ilimitado do serviço de transporte na ilha agendado

/ Programa de estadia e alimentação gratuitas para crianças (sujeito a condições)

O pacote está disponível no Beach Club, Reef View Hotel e Palm Bungalows. 

Estadia mínima de 4 dias. Os passeios são reservados com antecedência.

Mergulho ou snorkelling na Grande Barreira de Corais
/ Bufê completo de café da manhã diariamente (à la carte para os hóspedes do 

Beach Club)

/ Aventura durante todo o dia na Grande Barreira de Corais com a Explore, incluindo 

bufê de almoço, equipamento de mergulho e snorkel de alta qualidade, trajes de 

banho/mergulho e colete salva-vidas (se necessário) e apresentação interpretativa 

sobre o recife na ida

/  Traslados do aeroporto/marina da Ilha Hamilton para o hotel

/  Uso de catamarãs, caiaques, equipamentos de windsurf, pranchas de paddle 

(SUP) e snorkel

/  Uso de academia, spa, sauna e quadras de tênis

/  Uso ilimitado do serviço de transporte na ilha agendado

/ Programa de estadia e alimentação gratuitas para crianças (sujeito a condições)

O pacote está disponível no qualia, Beach Club, Reef View Hotel e Palm Bungalows. 

Estadia mínima de 4 dias. Os passeios são reservados com antecedência.

Férias românticas
/ Bufê completo de café da manhã diariamente (à la carte para os hóspedes do 

Beach Club)

/ Passeio de veleiro à noite a bordo do On the Edge

/ Escolha de um jantar de três pratos no restaurante Romano’s Italian, o restaurante 

de frutos do mar Mariner’s ou o restaurante Beach Club em uma noite

/ Garrafa de espumante como cortesia no quarto, na chegada

/ Traslados do aeroporto/marina da Ilha Hamilton para o hotel

/  Uso de catamarãs, caiaques, equipamentos de windsurf, pranchas de paddle 

(SUP) e snorkel

/ Uso de academia, spa, sauna e quadras de tênis

/ Uso ilimitado do serviço de transporte na ilha agendado

O pacote está disponível no Beach Club, Reef View Hotel e Palm Bungalows. 

Estadia mínima de 4 dias. Os passeios são reservados com antecedência.

A Ilha Hamilton oferece vários pacotes, que se adéquam a todos. Desde casais a famílias ou amigos viajando juntos, haverá um pacote que incorpore o tipo de férias 

Whitsunday que você está buscando. Com inclusões como uma viagem à mundialmente famosa Grande Barreira de Corais ou Whitehaven Beach, um jantar romântico e 

atividades que as crianças amarão, você não só economiza em suas férias, como terá muitas opções.



Campo e instalações

Campo de 18 buracos, par 71, com 6.120 metros / Projetado por Peter Thomson, cinco vezes vencedor do British Open, para desafiar todos os níveis de amantes do 
golfe / O único campo de golfe em sua própria ilha na Austrália, com vistas espetaculares / Pratique putting e chipping greens com aulas de golfe com o Golf Pro 
residente / Clubhouse com restaurante, bar e pro shop / Localizado na vizinha Ilha Dent, com acesso rápido por barco Island Links a partir da marina da Ilha Hamilton 
(ao lado de Manta Ray) / As taxas incluem traslados de volta e uso de um carrinho de golfe de dois lugares, além de GPS no campo

DETALHES DE CONTATO 
Reservas Hamilton Island Holidays T 137 333 ou +61 2 9433 0444 (fora da Austrália)  
E vacation@hamiltonisland.com.au ou visite seu agente de viagens local
Reservas para o qualia Consultor de luxo T 1300 780 959 ou +61 2 9433 3349 (fora da Austrália)
E reservations@qualia.com.au ou visite seu agente de viagens local
Vendas e marketing Level 3, 100 Pacific Highway, St Leonards NSW 2065, Austrália
T +61 2 9433 3333 F +61 2 9433 0488 E sales@hamiltonisland.com.au 
Visite a biblioteca de imagens da Ilha Hamilton em www.hamiltonisland.com.au/imagelibrary e o site comercial dedicado 
em www.hamiltonisland.com.au/trade 
Hamilton Island QLD 4803, Austrália T +61 7 4946 9999 F +61 7 4946 8888 www.hamiltonisland.com.au
www.qualia.com.au www.hihh.com.au Versão de Dezembro de 2019. Hamilton Island Enterprises Limited.

HAMILTON ISLAND GOLF CLUB

Kids Fun Zone
Operando todos os domingos e com maior frequência durante as férias 
escolares, a Kids Fun Zone é o lugar perfeito para as crianças se divertirem  
e fazer novos amigos, com pinturas no rosto, castelos pula-pula e artesanato.

APP DA ILHA HAMILTON
O app da Ilha Hamilton é um guia de bolso útil para tudo o que há para ver e fazer na Ilha Hamilton. Disponível gratuitamente 
para iPhone e Android!

Seus recursos incluem Um guia de atividades, com listas detalhadas sobre atividades diárias e atrações que acontecem em toda a 
ilha, incluindo todas as ofertas especiais / Listas detalhadas de todas as instalações, atividades e serviços oferecidos aos hóspedes na 
Ilha Hamilton, com mensagens sobre como fazer reservas / Navegue pela Ilha Hamilton com mapas detalhados / Acesso à experiência 
de realidade virtual da Ilha Hamilton / Listas detalhadas de restaurantes e bares, incluindo atividades diárias de entretenimento / 
Horários de ônibus e balsas para serviços na Ilha Hamilton / Informações em tempo real de pousos e decolagens do aeroporto da 
Grande Barreira de Corais (HTI) na Ilha Hamilton / Atualizações do clima em tempo real

As crianças se hospedam e comem gratuitamente*
Traga os filhos nas férias e, em hotéis selecionados, não há custos para crianças 
de até 12 anos ao compartilhar o quarto com seus pais e usar as roupas de cama 
disponíveis.* Além disso, crianças de até 12 anos de idade não pagam os pratos 
do menu infantil ao jantar com seus pais em restaurantes selecionados.

Clownfish Club
Funcionando o ano inteiro, o centro de atendimento infantil da Ilha Hamilton, 
Clownfish Club, atende crianças de 6 semanas a 14 anos de idade. Aberto de 
terça-feira a sábado; também às segundas-feiras durante as férias escolares. 
Também há uma equipe qualificada de babás disponível na ilha.

Baby’s First Holiday^

A Ilha Hamilton facilita suas férias com bebês, para que todos possam relaxar e 
desfrutar de um bom tempo juntos. Escolha dentre uma seleção de itens sem 
custo, como berços, cadeiras ou carrinhos de bebê, que podem ser solicitados 
antecipadamente e em seu quarto, na chegada. Você também pode comprar 
itens em lojas de conveniência, incluindo fraldas, lenços para bebês, alimentos 
orgânicos para bebês e mais.

* Disponível no Reef View Hotel, Palm Bungalows e Holiday Homes. Restaurantes 
selecionados incluem coca chu, TAKO, Manta Ray, Pool Terrace, Sails e Hamilton Island 
Wildlife (somente café da manhã).

^Disponível no Reef View Hotel, Palm Bungalows e Yacht Club Villas.

FÉRIAS COM A FAMÍLIA

Seja parte da #hamiltonisland

Facebook.com/HamiltonIsland
Facebook.com/qualia

Instagram.com/HamiltonIsland
Instagram.com/qualiaresort

Twitter.com/HamiltonIsland
Twitter.com/qualia



P A S S A G E  P E A K

20 km de trilhas, incluindo acessos 
ao mirante Passage Peak,  
Coral Cove, Escape Beach  

e mais

P A L M  V A L L E Y

Hamilton Island Air,  
karts, driving range de golfe, 

passeios off-road

 1 Restaurante italiano Romano’s
 2 Restaurante Mariners
 3 Manta Ray
 4 Marina Tavern
 5 Marina Café
 6 TAKO
 7 Bob’s Bakery
 8 Popeye’s Fish and Chips
 9 Ice Cream Parlour
 10 Pizzeria and Gelato Bar
 11 Lojas

 12 Correio
 13 Supermercado IGA  

e loja de bebidas
 14 Farmácia
 15 Trader Pete’s 
 16 Hamilton Island Yacht Club  

e restaurante Bommie
 17 Balsa entre a ilha e o 

Hamilton Island Golf Club
 18 Yacht Club Villas
 19 Caixas eletrônicos
 20 Terminal da balsa

MARINA VILLAGE

CATSEYE BEACH
 1 Beach Club
 2 Reef View Hotel
 3 Palm Bungalows
 4 Resortside Holiday Homes
 5 Restaurante coca chu
 6 Restaurante Pool Terrace
 7 Restaurante Sails
 8 Piscina principal e Island Bar
 9 Bougainvillea Pool and Bar
 10 Dolphin Pool
 11 Balcão de informações  

de turismo e lojas

 12 Spa wumurdaylin
 13 Hamilton Island Wildlife
 14 Beach Sports Hut
 15 Pista de boliche Kegel de 9 pinos
 16 Clownfish Club
 17 Aluguel de bugues
 18 Centro de conferências
 19 Beach Pavilion
 20 Outrigger Marquee
 21 Westpac Bank / Caixa eletrônico
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MAPA DA ILHA HAMILTON

N O R T E  D A  I L H A 
H A M I L T O N

qualia e Deluxe  
Holiday Homes

CENTRO DE CHEGADAS  
E  PA R T I D A S

Aeroporto comercial,  
recepção Holiday Homes

H A M I L T O N  I S L A N D 
G O L F  C L U B 

Campo de golfe  
profissional com 18 buracos  

e clubhouse

C A T S E Y E  B E A C H

Veja a ampliação abaixo

O N E  T R E E  H I L L

Mirante e café, Capela All 
Saints, Holiday Homes Deluxe, 

Superior e Standard

M A R I N A  V I L L A G E

Veja a ampliação abaixo
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