


UMA EXPERIÊNCIA

A Reserva Privada do Karongwe tem vista para a majestosa cadeia de montanhas Drakensberg
na província de Limpopo. Os lodges desta Reserva Privada se destacam de outras propriedades

semelhantes por conta dos extraordinários caminhos que estamos dispostos a percorrer de
maneira a assegurar que sua estadia conosco seja uma experiência memorável. 

Nossa equipe cria e fomenta a magia do Karongwe. Nosso time de colabores está conosco
simplesmente porque eles têm paixão em trabalhar em uma das melhores reservas naturais do
mundo. Nossa equipe realmente se importa com o trabalho e o meio ambiente, elementos dos

quais são desempenhados com amor. 

Nossa dedicação obviamente re�ete na qualidade da acomodação no Portifólio Karongwe
e é por essa razão que dizemos “uma experiência, mil lembranças”.
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MIL LEMBRANÇAS...



Becks Safari Lodge proporciona um despertar sensorial pessoal e exclusivo  
 



Desfrute de uma experiência inigualável de safari africano no Beck Safari Lodge, a mais recente aquisição no renomado Portifólio Karongwe. Oferecendo

aos hóspedes pacote completo, o lodge oferece acomodação de luxo, equipe empenhada e safári Big 5, juntamente com vista espetacular de uma das mais

distintas paisagens da África do Sul. Uma experiência tipicamente personalizada de estar na sua “segunda casa”. 

Situado na Reserva Privada Karongwe e com vista para o fabuloso rio Makhutswi, esta localização intimista oferece onze suítes safáris beirando o rio, assim

como duas suítes para casais com vista para um popular riacho. A vista deslumbrante dá as boas-vindas a um estilo de vida único que combina luxo

e profunda apreciação ao meio ambiente Sul Africano. 



Profundamente conectadas com o cenário inigualável do local,
cada safári suíte devidamente equipada com ar condicionado

possuem design de alto impacto que incorporam estilo
contemporâneo, visuais arrojados e elementos da natureza.
Colorações de palheta de prata, carvão vegetal e coloração

cinza-elefante garantem atmosfera relaxante e isolada da agitada
vida cotidiana. O meio ambiente é cultuado e preservado, com

o lodge tendo sido cuidadosamente construído ao redor de
árvores nativas do local de maneira a assegurar o mínimo

impacto ambiental possível. Essa pitoresca con�guração pode
ser apreciada de todos os ângulos, com decks privados acoplados
à cada suíte, um grande deck principal e uma lareira submersa

que oferecem excelentes pontos de observação de animais. O
apoio a arte local também tem papel signi�cante, com a
impressionante arte Sul-Africana sendo exibida em uma

galeria na área comum do lodge. 
 





Kuname Lodge emocionará você profundamente, rejuvenescerá e acalmará seu espírito
 



-

Uma jóia africana situada na natureza selvagem intacta, o Kuname Lodge convida você a explorar atemporal beleza do nosso espetacular e indomado

Jardin do Éden 

Relaxe em um ambiente cercado por beleza e tranquilidade enquanto aprecia a vista do deck ou simplesmente se refresca em um banho de banheira ao ar

livre. Nossos cinco chalets luxuosos, todos equipados com ar condicionado, estão situados na densa mata africana, com vista magni�ca para o rio

Kuvenjane e as montanhas Drakensberg. Aprecie o sabor da África enquanto você desfruta de uma variedade de sabores oferecidas pelo Chefe Gourmet

do Kuname... garantido assim que cada refeição seja um prazer culinário inesquecível. 

 



Saboreie um cocktail ao lado das águas frescas da piscina
rochosa ou beba uma taça de champagne enquanto você

descontrai e adentra um mundo onde somente poucos tem
a oportunidade de experimentar. Em um veículo de safári
aberto ou a pé com um experiente guia de campo, você irá

explorar o terreno aberto da África selvagem. Desde os
Big 5, até a mais variadas espécies de animais e pássaros,

você emergirá na mais impressionante experiência de mata
africana. No Kuname, somos movidos pela paixão – paixão
pela terra, pelos animais e plantas, assim como paixão pela

comunidade na qual vivemos. O nosso princípio é o
“Turismo Responsável” de maneira a conservar o

ecossistema e preservar as espécies africanas ameaçadas
de extinção.  





Kuname Manor house é cercada por árvores conhecidas
pelo nome de Weeping Boer Bean e Jackal Berry e aproxima

você da mãe natureza. Aqui você poderá tocar, sentir,
cheirar e ver a mata africana em seu melhor e sentir-se
calorosamente bem-vindo (a) á nosso pequeno pedaço

paraíso. A nova adição à família Kuname é a lindíssima
Manor House que possui três dormitórios, situada as
margens do rio Kuvenyane. A observação de animais

continua por todo o dia, seja durante os safáris, ou seja,
enquanto você está no deck privado e observa o Rio

Kuvenyane e o córrego próximo. Você se encantará com o
número de pássaros sob as águas ou outras espécies de

animais que vem para beber no córrego.





Casamentos so�sticados no Chisomo no meio dos Big 5
 



Chisomo Safari Camp (que signi�ca bençãos) combina o calor e a vibração de um safári, exalando sentimento verdadeiro de se estar em uma era remota

em plena África selvagem. Situado a sombra de gigantescas Acácias e árvores de Ébano, o campo acomoda quarenta e quatro hóspedes em tendas de luxo.

Lounges espaçosos devidamente decorados, oferecem aos convidados a oportunidade de relaxar e absorver a magnitude das redondezas. Chisomo Safari

Camp oferece refeições com temática Pan Africanas, a luz de velas e com as estrelas como pano de fundo. 



Chisomo Safari Camp dispõe de vinte e três tendas
luxuosamente decoradas e cobertas em linho branco.

Com vista para o magní�co rio Makhutsi, os hóspedes
frequentemente podem avistar os Big 5 de seus próprios

decks. Os convidados poderão aproveitar dos safáris pela
manhã e a tarde em veículo 4x4 aberto, com guias de

campo experientes e rastreadores. A equipe de
colaboradores simpática e atenciosa assegurará que os

convidados recebam atenção especial e serviço adequado
a todo momento. Os hóspedes poderão relaxar na piscina

durante o dia ou descansar em um dos lounges
cuidadosamente decorados. 





O local perfeito para deixar a tensão do escritório de lado, tendo como pano de fundo a selva. 
 



Tendo como pano de fundo a grandiosa cordilheira Drakensberg, está situado o Shiduli Private Game Lodge. Essa experiência de “lar longe de casa” ou

“segunda casa” proporciona a viagem perfeita a famílias, onde crianças de todas as idades são bem-vindas. Shiduli incorpora graça e elegância exalando

insuperável calor humano e hospitalidade. Os hóspedes rapidamente se identi�cam com o ambiente relaxado e descontraído do lodge e seu exuberante

jardim de plantas indígenas a sombra, lounges com internet, bar, enorme piscina reluzente e áreas de jantar de palha repletas de arte orginal Sul Africana.

Cobertos por mais de nove mil hectares de vegetação suprema e diversa, rios perineais e imensas árvores de Ébano e Monzo, Shiduli é a casa dos Big 5 assim

como outros animais pequenos e pássaros.  



O Shiduli Lodge oferece vinte e quatro suítes com banheiros
privativos em so�sticados tons africanos. A so�sticada e

reservada Suite Royal está localizada a pequena distância do
lodge principal, com deck privado e piscina, oferecendo luxo

e privacidade insuperáveis.

Experimente a mais �na cozinha no Shiduli. Os nossos
renomados chefes têm orgulho em oferecer refeições

preparadas com �neza de detalhes. As instalações para
conferências (incluindo um auditório) com capacidade

para quarenta pessoas, oferecem experiência
para consolidação de equipes que educam e inspiram. 





A comunhão entre você e a natureza através de safáris educativos a pé 



Uma deliciosa experiência gastronômica aguarda você no River Lodge. Jantar sob as estrelas nunca foi tão romântico como apreciar nossa cozinha Pan

Africana em um típico jantar estilo Boma, ou em noites alternadas na lindíssima sala de jantar. Para complementar a sua refeição, você poderá selecionar

vinhos e cervejas re�nadas da nossa extensa coleção de bebidas Sul Africanas, além de refrigerantes e destilados.

Passe a tarde relaxando na piscina ou apenas observando os animais do seu deck privado antes de ser levado para um safári no �nal da tarde em veículo

aberto. A vista encantadora do rio Makhutsi é simplesmente um tesouro natural que fornece informações sobre a vida �uvial que o rio abriga. A espaçosa

área do lounge com um deck vasto permite a apreciação de elefantes assim como várias espécies de antílopes. 



Sinta-se a vontade em uma de nossas onze suítes
espaçosas, climatizadas e com banheiro privativo. O

River Lodge oferece aos hóspedes a opção de cinco
Suítes de Luxo, duas Suítes Familiares e duas suítes
Executivas, com duas suítes Presidenciais que dispõe

de piscinas privadas. 





Karongwe Portifólio Spa oferece os melhores extratos de
plantas africanas e rituais tradicionais que revelam a

beleza da África – equilibrando e tecendo aromas e ervas
com rituais tradicionais adaptados dos seus antigos
habitantes -�eraNakaTM é um produto único Sul
Africano  rico em propriedades de cura e calmante,

apresentando o máximo em relaxamento e
rejuvenescimento. Desfrute de nossos tratamentos de Spa

disponíveis mediante solicitação no Karongwe River
Lodge e Becks Safari Lodge – ou reserve o serviço no
momento da chegada em quaisquer dos lodges do

Karongwe Portifólio.  





Tel:  +27 11 817 5560 • Emergency number A/H:  +27 71 561 5292
reservations@karongweportfolio.com

www.karongweportfolio.com

Tel:  +27 11 817 5560 • Emergency number A/H:  +27 71 561 5292
reservations@karongweportfolio.com

www.karongweportfolio.com

DIREÇÕES PARA A RESERVA DO KARONGWE

De Johannesburg
 

Pegue a rodovia M4 em direção à Mbobela (Nelspruit), passando por
eMalahleni (Witbank) e Middelburg. Vire a esquerda para eMakhazeni

(Belfast). Quando estiver em eMakhazeni, siga as indicações e vire a
direita na direção de Dullstroom, passando por Mashishina (Lyndenburg).

Continue na R36 até Ohrigstad e o túnel JG Strydom.
Aproximadamente 10km após o túnel, vire a esquerda para a R36 para

Tzaneen. A Reserva Natural do Karongwe estará situada a
sua direita com os lodges localizados da seguinte

forma Kuname 24km, Shiduli 22km, River Lodge,
Chisomo e Becks Safari Lodge 27km. 

De Hoedspruit

Siga para o sul na Arayle Road (650m), depois vire a
esquerda na direção da R527 (100m), vire a

direita na direção da R527 (140m), vire a direita na
direção da R527 (31,1km) e vire a direita na R36 (23,1km). 

Coordenadas do GPS

Becks: -24,1821; 30,5403
Kuname: -24,2031; 30,5745

Shiduli: -24,2204; 30,5581
River Lodge: - 24,1889; 30,5401

Chisomo: - 24,1863; 30,5392

Transporte aéreo e transfers também estão disponíveis mediante solicitação. 


