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Self-catering no seu melhor! Desert Camp é uma
necessidade absoluta para o amantes e fotógrafos
da natureza.
Fundado em 2006, Desert Camp está situado a
apenas 5 km do Sesriem e do portão de entrada
para Sossusvlei. Abrigado por séculos sob árvores
acacias, Desert Camp tem uma insuperável vista
360 graus para a paisagem do deserto e as
montanhas circundantes.
Para grupos que viajam juntos, uma cozinha boma
self-catering com instalações é fornecida e pode
ser reservada. Um bar totalmente abastecido e
serviços
encontra-se
disponível
no
edifício
principal, bem como uma piscina cintilante e TV de
tela grande.

ACESSO
Self-drive: bem cuidadas estradas de cascalho C19
ou C27 (Acessível com todos os veículos, não só
para veículos 4x4)
Via aérea: voo aproximado de 1 hora a partir de
Windhoek, Swakopmund ou Walvis Bay.

INSTALAÇÕES
o
o
o
o
o

INFORMAÇÕES GERAIS
Desert Camp está situado em uma reserva de 40
000 hectares privada, apenas a 5 km de Sossusvlei
Lodge, que fica diretamente ao lado do portão
Sesriem do Namib Naukluft Park - santuário para
as dunas mais altas do deserto mais antigo.

LOCALIZAÇÃO
Sul da Namíbia, em meio do deserto da Namíbia.
Perto do portão de entrada para o famoso
Sossusvlei e Canyon Sesriem.

DISTÂNCIA
750 km de Etosha Village e cerca de 330 km de
Windhoek, 360 km de Swakopmund, 506 km de
Lüderitz e a 5 km do Sossusvlei Lodge na reserva
de 40 000 hectares privados.

MAPA

Bar com tela grande de TV
Piscina
2 cozinhas boma com instalações
Alimentos
a
pedir
para
self-catering
(formulários disponíveis na recepção)
Chefe de cozinha para preparar as refeições
na brasa, a pedido

Instalações disponíveis no Sossus Oasis nas
proximidades incluem:
o
o
o

Loja
Internet café
estação de serviço e combustível

Instalações disponíveis no Lodge Sossusvlei nas
proximidades incluem:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Restaurante
Terraço ao ar livre
Charco Iluminado por holofote
Bar exclusivo
Curio loja
Piscina
Centro
Salão o
centro de Aventura
catering exterior e funções

www.desertcamp.com

Coordenadas: S24°28’ 57.7” E015°50’ 02.2”

PISTA DE POUSO DE SOSSUSVLEI
Coordenadas S24 ° 29'22 "E015 ° 48'55", elev. 762m
(2500 '), RWY. 31/13, 1200m (3937 ')
Cascalho
compactado;
freq
rádio.
124.8MHz;
reabastecimento Avgas e instalações sanitárias
disponíveis.

ACTIVITIES
Atividades que podem ser agendadas no Centro de
Aventura Sossusvlei Lodge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Viagens guiadas a Sossusvlei
Passeios na natureza
Viagens de por do sol em 4x4 e quadriciclo
Jantares na selva
Pôr do sol com caminhada guiada
Tiro com Arco
Observação de Estrelas
Balão de ar quente
Quadriciclo Eco friendly
Conferências interior e exterior
Vôos panorâmicos
Voos Charter e taxi aéreo

/ freezer, instalações e utensílios de cozinha a mais
e
comer
estão
disponíveis
na
recepção.
Abastecimento de alimentos frescos podem ser
encomendados por dia.
2 suítes de cadeiras de rodas estão disponíveis.
Estes quartos têm chuveiros abertos sem passos
ou portas e puxadores embutidos no banheiro.

TEMPORADAS
Baixa temporada:
1 dezembro - 30 junho excluindo 24, 25 e 31 de
Dezembro
Alta temporada:
1-30 novembro e 1 julho - 31 outubro, incluindo
24, 25 e 31 de Dezembro

PRÊMIOS
Desert Camp ganhou vários prêmios de excelência
nas diversas categorias da Associação de
Hospitalidade da Namíbia.

POLÍTICA DE CRIANÇAS
Dois menores de 12 anos serão acomodadas sem
custos adicionais, no sofá-cama dobrável, se
acompanhando e partilhando o quarto com 2
adultos pagantes (sujeito a disponibilidade).

CARTÕES DE CRÉDITO
Cartões de crédito Master e Visa são bem vindos.

HOSPEDAGEM

PROPRIETÁRIOS

Vinte suites separadas self-catering em unidades
de tendas e paredes.

Taleni África Tourism Holdings (Pty) Ltd

Em cada unidade de alcomodação dormem dois
adultos. Duas crianças (menores de 12) podem ser
acomodadas em um sofá cama quando partilhando
com 2 adultos pagantes. As unidades estão
totalmente equipadas com a sua própria varanda
sombreada, instalações de churrasco e kitchenette,
que dispõem de um fogão de placa dois, geladeira

GERENTE GERAL
Karl-Heinz Oosthuizen

CENTRAL DE RESERVAS

TERMOS E CONDIÇÕES

Tel: +27 21 930 4564
Fax: +27 21 914 9930

As tarifas podem mudar sem aviso prévio, caso os
impostos do governo, os preços do combustível e
outras taxas aumentem drasticamente e de forma
inesperada. Por favor, confirmar todas as tarifas.

E-mail: reservations@desertcamp.com
Endereço: P.O. Box 5798, Tygervalley, 7536
Cape Town - África do Sul

o
o

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DIRETO
Banco: Banco First National Bank
Código da agência: 28-02-72 (Ausspannplatz)
Nome da conta: Taleni Africa t/a Sossusvlei Lodge
Número da Conta: 555 100 555 66
Digite o número da reserva no comprovante de
depósito e enviar confirmação de depósito para fax
+27 21 914 9930.

o
o
o

o

Todas as tarifas são mencionadas em dólares
namibianos e são inclusivas de VAT de 15%
Tarifas, onde indicadas, são nett e não são
comissionáveis.
Tarifas são cotadas por quarto, por noite,
incluindo jantar, pernoite e café da manhã.
Tarifas citadas estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.
Reservas privadas só serão consideradas
como "confirmadas" uma vez que o depósito
estipulado foi recebido.
Taleni África reserva o direito de abrir uma
reserva, caso o depósito devido não seja
integralmente recebido até a data de depósito
estipulada.

A política de cancelamento a seguir se aplica a
todas as reservas:
Período de cancelamento: Taxas de cancelamento
16 a 30 dias antes da chegada: 50%
11 a 15 dias antes da chegada: 75%
<10 dias antes da chegada: 100%
Não-chegadas: 100%
Operadores turísticos devem contactar a Central de
Reservas sobre detalhes de registro.

INFORMAÇÕES DE CONTATOS DESERT CAMP
Tel: +264 63 683 205
Fax: +264 63 683 206
E-mail: info@desertcamp.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek - Namíbia
www.desertcamp.com

