ROYAL MALEWANE - FACT SHEET

GREATER KRUGER PARK , ÁFRICA DO SUL
Dentro da reserva animal particular de Thornybush, nas dependências do Kruger National Park, o Royal Malewane Safari
Lodge é um dos mais bem conceituados safaris lodges do país. As instalações restritas a 11 quartos e 1 vila possuem deck,
piscina infinita particular e banheiros com vista para a selva. Seu SPA, considerado o maior entre os lodges no Kruger Park,
conta com piscina semi-olímpica aquecida, sala de vapor, jacuzzi, duchas africanas quentes e frias, e suítes privadas para
relaxamento ou tratamentos com vista para a savana africana.
TEMPORADA
Destino para o ano todo









COMO CHEGAR
30 minutos de carro do aeroporto de
Hoedspruit
2h30 do aeroporto de Nelspruit

FACILIDADES
01 restaurante
Spa
Sala de ginástica
Boma
Boutique
Estrutura fixa para jantares
Jacuzzi e piscina

PROGRAMA
Full Board (FB)
* Sem mínimo de noites

QUARTOS
08 suítes e 01 vila:
06 Standard double luxury suítes
02 Royal Suítes de dois quartos (suítes)
01 Africa House: vila com seis suítes a
1km do hotel





CONTATO
The Royal Portfolio / Virtuoso
Website: www.royalmalewane.com
Email: reservations@trp.travel







SERVIÇOS
Wifi em toda a propriedade
Televisão nos quartos
Room service
Concierge
Serviço de lavanderia cortesia

INFORMAÇÕES ADIONAIS
Aceita crianças SOMENTE na África House e suítes de dois quartos
Ar condicionado e calefação em todo o hotel
Quartos que acomodam deficientes físicos

DIFERENCIAIS








Tarifas Full Board (FB) incluem todas as bebidas (exceto premium) e refeições, safáris, acesso ao SPA e serviço de
lavanderia
Suítes com dois quartos e África House, vila com seis quartos oferecem serviços exclusivos ao hóspede: piscina,
mordomo e chef particular, sala de jantar, guia e veículo exclusivo. A África House ainda possui cozinha própria na
casa, além de um quarto adicional para babá.
Diversas opções de atividades além dos safáris, incluindo passeios de helicóptero e à cavalo
Equipe de rangers qualificados, um deles votado o melhor ranger da África do Sul
Hotel com decoração única, cada quarto decorado de forma diferente pela proprietária Liz Biden
Conceito de máxima personalização de experiências, com seis chefes trabalhando full time para atender
pessoalmente a necessidade de cada hóspede, seja no restaurante, em refeições no quarto, em jantares privativos
no bush ou no Boma. Ainda é o único lodge com cozinha própria Casher
Um dos maiores spas dentro de um lodge na África do Sul

EXPERIÊNCIAS






Safáris duas vezes por dia
Jantares particulares no meio do bush
Jantares em grupo no meio do bush
Visita ao centro de habilitação de animais
selvagens Moholoholo
Visita ao centro de espécies em extinção

T: +55 11 5687 7203






E : info@TLPortfolio.com

Voos de helicóptero
Passeio de barco no Blyde Dam e a cavalo
Golfe (traslado de carro ou helicóptero)
Visita à creche da comunidade local

W: TLPortfolio.com

T: +55 11 5687 7203

E : info@TLPortfolio.com

W: TLPortfolio.com

