CAMP JABULANI

Uma experiência africana extraordinária

LOCALIZAÇÃO GEOGRAFICA
O Camp Jabulani está localizado numa reserva particular de vida selvagem, que conta com uma área de 16 000 hectares e que destaca os “Cinco
Grandes. Essa localização estratégica (próxima da Cidade de Hoedspruit e perto do Parque Nacional Kruger,), permite o fácil acesso dos voos
diários que são operados pela South African Express entre o Aeroporto Internacional de Johanesburgo / Aeroporto de Hoedspruit (voo com
duração de 50 minutos) e o Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo/ Aeroporto de Hoedspruit (voo com duração de 2h40 minutos). Tranfers
terrestres (com duração de 25 minutos) são oferecidos de cortesia para o trecho que separa o Camp Jabulani do Aeroporto de Hoedspruit. O
Camp Jabulani fica a 450 km de Johanesburgo, numa viagem de cerca de 5,5 horas de carro.

AS ACOMODAÇÕES
O Camp Jabulani foi idealizado com o proposito de manter um grupo de 12 elefantes que foram resgatados. O local tem uma atmosfera muito
especial, destacando uma decoração africana no estilo colonial. As acomodações - incluindo seis suítes de luxo e uma vila privativa que se chama
Zindoga Villa – acomodam um total de apenas 18 hóspedes. Essas suítes estão situadas à beira do leito de um rio seco e cada quarto é totalmente
isolado e cercado por mata indígena. Uma área chamada Gallery, conta com um espaço especial que abriga uma loja de presentes de luxo, uma
butique com artigos de safári, além de exibição de arte local e adega. Como cortesia, todas as áreas comuns (incluindo as suítes e a Zindoga Villa)
têm rede wi-fi disponível. As fantásticas instalações do Camp Jabulani incluem uma sala de jantar, uma sala de estar, Spa ao ar livre (Therapy Lapa),
um fitness center com sauna, uma área ao ar livre com vista do poço de água do próprio campo, além de um amplo deck de madeira à sombra
de uma enorme e rara arvore africana (Pau Ferro), que emoldura o cenário perfeito para as deliciosas refeições servidas ao ar livre. A excelência
gastronômica é um dos pontos fortes do Camp Jabulani; com toda esse conjunto de caraterísticas, não e difícil entender o porquê desse lodge
pertencer ao seleto grupo de hotéis que fazem parte da renomada associação Relais & Chateaux!

A ZINDOGA VILL A
A Zindoga Villa oferece duas grandes suítes de luxo, que são ligadas por uma sala de estar e uma sala de jantar de uso comum: a primeira suíte
conta com cama de casal grande (tipo kingsize) e a segunda suíte destaca 2 camas de solteiro (tipo twin), além de um sofá cama. Cada suíte
destaca seu próprio banheiro, sempre com muito espaço, com chuveiro interno (com box de vidro), além uma área de estar privativa, com um
grande deck de madeira para se aproveitar a vista da savana. A piscina privada aquecida e compartilhada entre as 2 suítes. Vendido como unidade
exclusiva, a Zindoga Villa atrairá grupos menores ou famílias com crianças de todas as idades. O Programa “Tusker Team” e dedicado aos “jovens
hospedes” e tem uma programação exclusivamente adaptada para as crianças que estão hospedadas na Villa. Os hospedes são atendidos por
uma equipe operacional única, que inclui um ranger (que fica à disposição com um veículo privativo para observação de vida selvagem), além de
um chefe de cozinha e mordomo pessoal. O serviço de Wi-Fi de cortesia está disponível em todos os espaços da Villa.

AS 6 SUÍTES

As 6 suítes de luxo são grandes unidades de plano aberto, com área de estar, lareira, suntuosa banheira de pedra, pias duplas, além do chuveiro
com box de vidro, tudo cercado pela linda savana africana. Cada suíte dispõe de piscina aquecida privativa, com deck de madeira que permite a
observação do leito seco do rio. Outras comodidades no quarto incluem: telefone com discagem direta, Wi-Fi de cortesia, frigobar abastecido
com bebidas de escolha do hóspede, chaleiras para fazer chá e modernas maquinas de café (Nespresso), além de ar condicionado, ventilador e
cofre.

DESTAQUES DO SERVIÇO

Não há programação fixa no Camp Jabulani, que se preocupa em oferecer uma experiência verdadeiramente personalizada, sempre de acordo
com os interesses específicos do hóspede. Toda a equipe que trabalha no lodge está orientada a agir como “verdadeiros anfitriões”, disponíveis
24 horas para garantir ao cliente uma experiência inesquecível. Um ranger experiente recepciona os hóspedes na chegada e cuida pessoalmente
de todos os detalhes pertinentes as atividades de safari que serão desenvolvidas durante a estadia. Ele também pode organizar caminhadas na
mata. O Camp Jabulani oferece uma experiência gastronômica extraordinária, com seu renomado chefe de cozinha servindo um menu que agrada
a diversificadas preferências de paladar, além de preencher requisitos especiais, sempre que for necessário. Um menu eclético e uma carta de
vinhos sofisticada dão o tom necessário para complementar refeições especiais, servidas num ambiente único e muito acolhedor!

ASPECTOS EXCLUSIVOS
O Camp Jabulani definiu um padrão único para o desenvolvimento de atividades de safaris em elefantes na África do Sul. Para todos os envolvidos
nessa operação, e de extrema importância a filosofia de tratar os elefantes com o máximo cuidado, respeito e consideração. Os visitantes têm a
oportunidade exclusiva de observar uma “família de elefantes” de perto, aprender mais sobre o comportamento deles, seus traços e
características, os cuidados necessários para gerir uma manada, além da incrível história da chegada do grupo ao Camp Jabulani. Muito disto
acontece enquanto os elefantes estão no ambiente natural, procurando alimentos na mata, passeando pela reserva ou nadando no poço de água.
Oportunidades fotográficas com elefantes também são oferecidas. Uma visita ao Centro de Espécies Ameaçadas de Hoedspruit (HESC)
proporciona uma oportunidade única de interagir com espécies ameaçadas de extinção, contribuindo, ao mesmo tempo, para a sua conservação.
Os clientes podem adotar um elefante da manada, um rinoceronte (vítimas de caça ilegal) ou até mesmo um guepardo. Ao fazerem isso, os
clientes acabam ajudando os animais de forma muito mais ampla, pois contribuem para o sucesso de um projeto social que visa integrar os
interesses de preservação a realidade das comunidades locais. Voos de balão podem ser organizados para proporcionar uma excursão matinal
espetacular. Voos de helicóptero e excursões de golfe também estão disponíveis mediante solicitação antecipada.

ADDRESS & CONTACT DETAILS
Kapama Private Game Reserve, Hoedspruit, Limpopo Province, South Africa,1380
PO Box 25745, Monument Park, 0105, Pretoria, South Africa
+ 27 12 460 5605 (ext. 1) / + 27 12 460 7348 (direct); + 27 15 793 1265 (lodge)
+ 27 12 460 7573 (reservations); + 27 86 686 4976 (lodge)
Eastgate Airport
+ 27 82 922 0120
R40
reservations@campjabulani.com
Eastgate
www.campjabulani.com
Gate
Kapama
Private
Owner, Managing Director - Adine Roode
Game
Marketing - Mari Theunissen
Reserve
Reservations - Adele Welgemoed
General Manager - gm@campjabulani.com
Sales - Anke Paterson - African Synergy
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