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Sobre Rhulani

Taxas de alojamento (em ZAR, incl IVA)

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”.

(1) Chalé privado luxuoso - 7 chalés
• Os preços são por noite por pessoa, ocupação dupla
• 50% de suplemento para quarto individual
• Uma cama extra (cama de maca) pode ser adicionada
para uma criança até 15 anos; Crianças menores de 6
anos são gratuitas; Crianças entre 6 e 15 anos pagam
50% da taxa adulta ao compartilhar o quarto com dois
adultos
(2) Suite familiar luxuosa - 1 suite
• Preço único por noite para até 4 adultos e 2 crianças
(3) Uso exclusivo do lodge
• As tarifas são por noite para uso exclusivo de todo o
lodge para até 18 pessoas
Período
(1)
(2)
(3)
01/01/18 – 22/03/18
6,500
32,500
99,450
23/03/18 – 07/04/18
7,800
39,000
119,340
08/04/18 – 13/12/18
6,500
32,500
99,450
14/12.18 – 05/01/19
7,800
39,000
119,340
06/01/19 – 12/12/19
7.200
36,000
110,160
13/12/19 – 04/01/20
8,640
43,200
132,192

Contato
Endereço
Endereço postal
Telefone
Celular
Fax
E-mail
Skype
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
LinkedIn
YouTube

Rhulani Safari Lodge (Pty) Ltd
Madikwe Game Reserve | NWP | RSA
PO Box 156 | Witkoppen 2068 | RSA
+27 (0)14 553 3981
+27 (0)82 907 9628
+27 (0)86 6418 117
reservations@rhulani.com
rhulanilodge
rhulani.lodge
Rhulani_lodge
rhulani_lodge
rhulani_lodge
Rhulani Safari Lodge
Rhulani Safari Lodge

Registro de negócio y banco
Registro IVA
Número CK
Banco

Nome de conta
Número de conta

4190199986
2000/019916/07
Nedbank Group Ltd, Fourways View
Cnr Witkoppen & Cedar Road
Fourways 2191 - RSA
Universal Branch Code: 198765
SWIFT Code: NEDSZAJJ
RHULANI Safari Lodge (Pty) Ltd
1286048613

Incluído na tarifa
•
•
•
•
•

Localização
Coordenadas GPS

Taxas de grupo: Os grupos recebem os seguintes
descontos no valor total da reserva: 8 a 9 adultos: 5%; 10
- 11 adultos: 7,5%; 12 adultos ou mais: 10%
Conferências: Temos uma sala de conferências para 25
pessoas. Por favor, entre em contato com a gente
Taxas Last Minute: Reservas feitas dentro de 14 dias de
viagem recebem um desconto de 40%
Taxas especiais: Siga os anúncios nos blogs do nosso site
(www.rhulani.com) ou pergunte o nosso Front of House

S24° 46’ 58.44” / E26° 11’ 13.56”

•
•
•
•
•
•
•

Cocktail de boas-vindas
Alojamento de luxo
WiFi em seu chalé e em todas as áreas do lodge
Máquina de café Nespresso com chá e café gratuitos no
seu chalé
NOVO a partir de 1.1.2019: mini-bar bem abastecido em
seu chalé
2 safáris de 3 a 3,5 horas em um veículo 4x4 aberto
com um ranger qualificado
Sundowner durante o safari
Refeições e refrescos com pensão completa (inclui café
da manhã / brunch, chá da tarde, jantar, água mineral)
NOVO a partir de 1.1.2019: bebidas locais selecionadas,
incluindo uma seleção pessoal de vinhos domésticos,
licores, refrigerantes, chás e cafés
Almoço no dia da chegada (mediante solicitação)
Cuidados médicos de emergência
Transporte para a pista de pouso oeste de Madikwe

Não incluído na tarifa

Distâncias

389 km (4.5 horas de viagem) do
aeroporto de Joanesburgo
46 km (1 hora de viagem) do
aeroporto de Gaborone

• Taxa de entrada para o parque: ZAR 180, crianças <12
anos ZAR 80; Chegada em vôo: adulto ZAR 240,
crianças <12 anos ZAR 150 - tarifa por estadia, IVA
incluído, sujeito a alteração
• Madikwe Conservation Levy: ZAR 150, crianças 2-11
anos ZAR 75 - tarifa por pessoa, por noite, IVA incluído,
sujeito a alterações
• Todas as bebidas não incluídas explicitamente
• NOVO a partir de 1.1.2019: todos os vinhos premium,
licores e champanhe, charutos e cigarros importados
• Massagens, caminhadas no bush, serviço de lavanderia,
lembranças, excursões, veículo privado, gratificações

#FeelTheBush
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•

Classificação do hotel

Após acordo: casamento nel bush, conferências,
atividades de conservação, excursão para Gaborone

Alojamento
Rhulani Safari Lodge é classificado como "Game Lodge
cinco estrelas" pelo Tourism Grading Council da África
do Sul (última avaliação: 15 de maio de 2017)

•
•

Nossos prêmios

•
World Luxury
Hotel Awards
Melhor Bush
Lodge de luxo
Vencedor global
2014/2015/2016/
2017

World Boutique
Hotel Awards
Melhor retiro de
relaxamento de
África
2014/2015/2016/
2017

Hotel of the Year
Awards
Melhor Safari
Villa & Resort
Nivel global
2015

O parque de vida selvagem Madikwe

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 150m

Instalações do lodge
•
•
•
•
•
•

Piscina, espreguiçadeira, guarda-sóis
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 12 pessoas)

Atividades
•
•

7 chalés privados luxuosos e 2 chalés conectados
como suite familiar luxuosa, privacidade absoluta
Chalé privado luxoso: cama king size ou 2 camas de
solteiro com mosquiteiro (cortina), possibilidade de
adicionar uma cama (cama de maca) para uma criança
de até 15 anos, banheiro em-suite com chuveiro interno ed externo e banheira, máquina de café Nespresso
com 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 familiar luxuosa: 2 dormitórios separados com
todas as inclusões do chalet privado luxoso (como
acima), possibilidade de adicionar camas (camas de
maca) para 2 crianças de até 15 anos, banheiro emsuite para cada suite com banheira e chuveiro externo
(não interno), sala de estar comum com portas de
entrada separadas do lounge para os dormitórios,
terraço privado comum com 4 cadeiras e piscina de
imersão privada comum

Incluído: observação de fauna, observação de aves,
jantar no boma, observação de estrelas, uso da
piscina, atividades para crianças
Extra: massagens e tratamentos, bushwalks

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 exclusiva.
Província
Área total
Taxa de entrada
Natureza
Risco de malária
Auto-condução
Dirigir “Off Road”
Restrições
Mamíferos
Pássaros

#FeelTheBush

Noroeste
75,000 hectares
veja “Não incluído na tarifa”
Bushveld / Thornveld
Livre da malária (todo o ano)
Não possível
Possível
3 veículos por avistamento
> 65 espécies diferentes
> 350 espécies diferentes
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Nossos safáris

caso de chegada tardia, o safari da tarde não é mais
possível.

Nossas safaris ocorrem no parque de vida selvagem
Madikwe (Big 5 Reserve) sob a orientação de rangers
qualificados em três Land Cruisers abertos. A atribuição
dos hóspedes aos veículos é da responsabilidade do
ranger. Consideramos os desejos do cliente da melhor
forma possível, a fim de garantir que grupos e famílias
permaneçam juntos e que haverá espaço suficiente em
cada veículo. O número máximo de hóspedes em um
veículo é de 7 (sete), de modo que o assento do meio
seja deixado livre, para o conforto dos convidados. Para
responder a situações excepcionais, como a
indisponibilidade inesperada de um veículo, mantemos o
direito de usar a capacidade máxima de 10 (dez)
passageiros por veículo.

Termos e condições de pagamento

O safari pela manhã parte da recepção entre as 05:00h
(janeiro) e as 06:30h (julho). O safari da tarde parte após
o High Tea, entre as 15:00h (Julho) e as 16:30h (Janeiro).
Por favor, note que os horários de partida dos safaris são
sujeitos a alterações sazonais e dependem das condições
meteorológicas. Os horários de partida exactos são
comunicados ao hóspede no momento do check-in.
A reserva de um veículo privado ou uma caminhada
adicional no bush pode ser solicitada e reservada com
antecedência (custos adicionais).

•
•

Depósito de 50% para confirmar sua reserva
Pagamento total é devido 30 dias antes da chegada

Cancelamentos / alterações de reserva
Política de cancelamento

Data de cancelamento
15-29
0-14
≥ 30
(dias antes da chegada)
Taxa de cancelamento
25%
50%
100%
(em % da quantidade total)
Alterações de reserva: Todas as alterações nas reservas
confirmadas, como cancelamento parcial, encurtamento
da viagem ou alteração de data, estão sujeitas à política
de cancelamento. Em tais casos, no entanto, tentamos
encontrar uma solução dentro das nossas possibilidades.
Taxa de No Show: 100% do valor total da reserva
Partida antes da data do check-out: Os hóspedes que
fizerem o check-out antes da data de partida
programada não têm o direito de receber um reembolso
para as noites não utilizadas. Exceções podem ser feitas
caso o Rhulani Safari Lodge não forneça os serviços
essenciais prometidos. Condições climáticas, safaris
remarcados devido ao clima, qualidade da observação
dos animais, falta de disponibilidade da internet,
qualidade dos alimentos, insatisfação com a
infraestrutura ou limpeza não dão direito a reembolso.

Traslado de / para Rhulani
Nós organizamos com prazer um traslado para você para
Rhulani Safari Lodge e incluí-lo em nossa oferta.
Transporte terrestre: Todas as empresas de transferência
selecionadas são parceiros confiáveis. As tarifas estão no
Rand da África do Sul (ZAR) e incluem motorista, veículo,
combustível, pedágio e IVA.

Política de crianças
•
•

•

Crianças de todas as idades são bem-vindas!
Crianças < 12 anos são permitidas em safári a critério
exclusivo do ranger; Crianças < 6 anos não são
permitidas em safári, exceto se estiverem viajando em
um veículo privado. Mesmo em veículos privados, a
segurança deve ser levada em conta. O ranger decide
se certos avistamentos de animais podem ser vistos
enquanto acompanhados por crianças pequenas. Um
safári curto ("Bumble Drive") pode ser organizado
para crianças menores que não participam de safaris
Kit infantil, área de jogos (brinquedos DVDs, etc.),
opção de menu para crianças, serviço de babysitting

Check-in & check-out
Check-in:
Check-out

não antes das 14:00h
até às 11:00h

Nós tentamos o nosso melhor para adaptar a
programação diária aos seus horários de chegada e
partida. No entanto, com uma alta ocupação, devemos
aderir aos nossos tempos estritos no interesse de todos
os hóspedes. Os horários de partida são obrigatórios. Em

Transporte terrestre de / para Johannesburg
Duração: 4-5 horas
1-3 pers
4-7 pers
2018 Ida
4,100
R4,700
Ida e volta
8,200
9,400
2019 Ida
4,425
5,175
Ida e volta
8,850
10,350
Road Transfer de / para Gaborone
Duração: 1-2 horas
1-3 pers
4-6 pers
2018 Ida
1,900
3,100
Ida e volta
3,400
5,200
2019 Ida
2,400
3,335
Ida e volta
3,680
5,555

8-13 pers
6,100
12,200
6,375
12,750
7-13 pers
4,900
8,900
5,185
10.080

Transporte aéreo: Nosso provedor é a Federal Airlines
(Fedair). Você será recebido na chegada ao Aeroporto
Internacional de Joanesburgo e levado até a sala de
embarque. Após um voo de 45 minutos, você vai pousar
na pista oeste de Madikwe Game Reserve, onde será
recebido pelo ranger de Rhulani e levado para o lodge (a
15 minutos). Seu primeiro safári!
Voo diário programado do aeroporto de Joanesburgo
de -> para
Partida Chegada Meses
Joanesburgo
13:00h 14:00h Todos
-> Madikwe
10:00h
11:00h Todos exceto 5,6,9,11
Madikwe ->
11:15h
12:15h
Todos
Joanesburgo
14:30h
15:30h Todos exceto 5,6,9,11
Tarifas para 2018: ZAR 3,960 por pessoa e por vôo
(residentes na África do Sul: ZAR 2,270)

#FeelTheBush

