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#FeelTheBush 

Sobre Rhulani 
 
Rhulani Safari Lodge, situado em Madikwe Game 
Reserve, está situado ao longo de um cume com vista 
impressionante para Madikwe. Rhulani Safari Lodge 
oferece 5 estrelas de luxo em um ambiente livre da 
malária. No início da manhã e com os últimos raios de sol 
da tarde, os safaris vai lhe dar a oportunidade de ver uma 
grande variedade de espécies de animais selvagens, 
incluindo os mamíferos legendarios “Big 5”. 
 
Contato 
 
Endereço Rhulani Safari Lodge (Pty) Ltd 

 Madikwe Game Reserve | NWP | RSA 
Endereço postal PO Box 156 | Witkoppen 2068 | RSA 
Telefone +27 (0)14 553 3981 
Celular +27 (0)82 907 9628 
Fax  +27 (0)86 6418 117 
E-mail  reservations@rhulani.com  
Skype rhulanilodge 
Facebook rhulani.lodge 
Twitter Rhulani_lodge 
Instagram rhulani_lodge 
Pinterest rhulani_lodge 
LinkedIn Rhulani Safari Lodge 
YouTube Rhulani Safari Lodge 
  
Registro de negócio y banco 
 
Registro IVA 4190199986 
Número CK 2000/019916/07 
Banco Nedbank Group Ltd, Fourways View 
 Cnr Witkoppen & Cedar Road 
 Fourways 2191 - RSA 
 Universal Branch Code: 198765 
 SWIFT Code: NEDSZAJJ 
Nome de conta RHULANI Safari Lodge (Pty) Ltd 
Número de conta 1286048613 
 
Localização 
 
Coordenadas GPS S24° 47’020” / E26° 11’245” 
 

 
 
Distâncias 389 km (4.5 horas de viagem) do 

aeroporto de Joanesburgo 
 46 km (1 hora de viagem) do 

aeroporto de Gaborone 
Transfers Transporte com motorista (de 

Joanesburgo e Gaborone) ou vôo 
diário de Joanesburgo (com FedAir) 
podem ser organizados  

 

Nossos prêmios 

 
 
 
 
 

2016 World Luxury Hotel Awards: “Best Luxury Bush 
Lodge Worldwide” 
2016 World Boutique Hotel Awards: “Africa’s Best 
Relaxation Retreat”  
2016 Luxury Travel Guide Awards: “Luxury Lodge of the 
Year” 
 
Sobre o parque de vida selvagem Madikwe  
 
Madikwe é uma das maiores reservas da África do Sul. É 
bem conhecida pela sua abundante vida selvagem 
(incluindo os "Madikwe Top 10") ea diversidade de 
habitats, que vão desde o Rio Marico, pasanda pelas 
vastas planícies, florestas e penhascos, para as 
montanhas de Dwarsberg que se estendem ao longo da 
fronteira sul. 
Todos os lodges privados oferecem aos visitantes uma 
aventura única e personalizada no verdadeiro bush 
africano. Não poupam esforços para garantir que as suas 
memórias de Madikwe permanecem para sempre. O 
parque está aberto apenas para aqueles que têm uma 
reserva em um dos lodges, portanto, todos os hóspedes 
podem desfrutar de uma experiência de safári exclusivo. 

Província Noroeste 
Área total 75,000 hectares 
Taxa de entrada Terra: R160 (meninos: R65) 
(sujeito a alteração) Ar: R215 (meninos R120) 
 Visita de dia: R55 por pessoa 
Natureza Bushveld / Thornveld 
Risco de malária Livre da malária (todo o ano) 
Self drive Não possível 
Lidar “Off Road” Possível 
Restrições 3 veículos por avistamento 
Mamíferos > 65 espécies diferentes 
Pássaros > 350 espécies diferentes 
 
Instalações do lodge 
 
• Piscina, espreguiçadeira, guarda-sol,  
• Deck ao ar livre com vista para a lagoa de água 
• Salão íntimo e biblioteca 
• Sala de jantar, jantar ao ar livre no deck e no boma 
• Loja de presentes 
• Sala de reuniões / conferências (para 25 pessoas) 
 
Atividades 
 
• Incluído: observação de fauna, observação de aves, 

jantar no boma, observação de estrelas, uso da 
piscina, atividades para crianças 

• Extra: massagens e tratamentos, bushwalks 
• Após acordo: casamento nel bush, conferências, 

atividades de conservação dos animais, excursão para 
Gaborone 

 
Nossos safáris 
 
• Os safáris são conduzidos sob a direção de rangers 

qualificados em veículos abertos 
• O número máximo de pessoas no veículo é 10 
• O safári da manhã sai entre 5:00hs (jan) e 6.30hs (jul), 

o safári da tarde sai entre 15:00hs (jul) e 16.30hs (jan) 
• Condições para veículos particulares a pedido  
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Taxas de alojamento (Rack Rates) 
 
Chalé privado luxoso 
Tarifa de pernoite por pessoa adulta, ocupação dupla 
em ZAR incl IVA 
Temporada Período 2017 2018 
Baixa maio-set 4,850 6,500 Alta jan-abr/out-dez 5,850 
Pico páscoa/natal 6,500 7,800 
 
Suite de familia lujosa 
Tarifa única de pernoite (máx. 4 adultos & 2 meninos) 
mn ZAR incl IVA 
Temporada Período 2017 2018 
Baixa maio-set 24,250 32,500 Alta jan-abr/out-dez 29,250 
Pico páscoa/natal 32,500 39,000 
 
• Suplemento quarto individual: 50% de acréscimo  
• Crianças partilhando o quarto com 2 adultos: 0 a 5 

anos: gratuito; 6 a 15 anos: 50% da tarifa de adulto 
• Tarifas para grupos, conferências, eventos privados, e 

uso exclusivo estão disponíveis mediante solicitação 
 
Incluído / não incluído na tarifa 
 
As tarifas incluem 2 atividades de safári diárias (manhã e 
tarde), todas as refeições (incluindo café da manhã / 
brunch, high tea, chás e lanches, jantar, almoço está 
disponível a pedido), drinque de cortesia, wifi livre 
As tarifas excluem: 
• Taxa de entrada ao parco Madikwe (aplicável por 

pessoa, por estadia incl. IVA): ZAR 180, Crianças 
menores de 12 anos ZAR 80; Chegadas em avião: ZAR 
240, Crianças menores de 12 anos ZAR 150 

• Madikwe Conservation Levy (aplicável por pessoa, por 
noite incl. IVA): ZAR 150, Crianças menores de 12 anos 
ZAR 75, bebês menores de 2 anos ZAR 0 

• Bebidas 
• Massagens, bushwalks, lavandaria 
• Curios, excursões 
 
Custo de transfer para Rhulani (sujeito a alteração) 

  
Transfer terrestre de/para Joanesburgo 
• Ida: 1-3 passageiros R3,800 / 4-7 passageiros R4,300 

/ 8-13 passageiros R5,100 
• Ida e volta: 1-3 passageiros R7,600 / 4-7 passageiros 

R8,600 / 8-13 passageiros R10,200 
Transfer terrestre de/para Gaborone 
• Ida: 1-3 passageiros R1,900 / 4-7 passageiros R3,100 / 

8-13 passageiros R4,900 
• Ida e volta: 1-3 passageiros R3,400 / 4-7 passageiros 

R5,200 / 8-13 passageiros R8,900 
 
Transporte aéreo (FedAir) do aeroporto internacional de 
Joanesburgo para Madikwe (pista de pouso oeste) 
• Ida: R3,735 por passageiro 
• Ide a volta: R7,470 por passageiro 
Horários FedAir (vôo diário) 
• De Joanesburgo para Madikwe: partida 13:00hs 

(chegada 14:00hs); vôo adicional diário de jan a abr, 
jul, ago, out, dez: partida 10:00hs (chegada 11:00hs) 

• De Madikwe para Joannesburgo: partida 11:15hs 
(chegada 12:15hs); vôo adicional diário de jan a abr, 
jul, ago, out, dez: partida: 14:30hs (chegada 15:30hs) 

 
Check-in & check-out 
 
Check-in não antes das 14:00 horas / Check-out até às 
11:00 horas 
 

Alojamento 
 
• 7 chalés privados luxosos e 2 chalés conectados como 

suite de familia lujosa, privacidade absoluta 
• Chalé privado luxoso: cama king size ou 2 camas de 

solteiro com mosquiteiro (cortina), possibilidade de 
adicionar até 2 camas para crianças, banheiro em-
suite com chuveiro interno ed externo e banheira, chá 
e café, mini-frigobar, mini-cofre, cabides, secador de 
cabelo, ar condicionado frio e quente, lareira morso 
(sistema fechado), terraço privado com 2 cadeiras, 
piscina de imersão privada, internet sem fios, tomada 
elétrica internacional e adaptadores 

• Suite de familia lujosa: 2 suites de luxo separadas com 
todas as inclusões do chalet privado (como acima), 
possibilidade de adicionar até 2 camas para crianças, 
Banheiro em-suite para cada suite com banheira e 
chuveiro externo (não interno), sala de estar comum 
com portas de entrada separadas do lounge para os 
suites, máquina de café Nespresso, terraço privado 
comum com 4 cadeiras e piscina de imersão privada 
comum 

 
Mapa do lodge 
 

 
Distâncias do área principal: suite de familia 30m; chalé 
2&5 60m; chalé 6 90m; chalé 8 100m; chalé 1&7&9 140m 
 
Termos e condições de pagamento 
 
• Depósito de 50% para confirmar sua reserva 
• Pagamento total é devido 30 dias antes da chegada 
 
Política de cancelamento 
 
Data de cancelamento  
(dias antes da chegada) ≥ 30 15-29 0-14 

Taxa de cancelamento  
(em % da quantidade total) 25% 50% 100% 

 
Política de crianças 
 
• Crianças de todas as idades são bem-vindas! 
• Menores de 12 anos só são admitidos em safaris a 

critério do guia. Crianças menores de 6 anos não são 
admitidos. Um curto safari ("Bumble-Drive") é 
possível após o pequeno almoço 

• Kit infantil, área de jogos (brinquedos DVDs, etc.), 
opção de menu para crianças, serviço de babysitting 


