www.sossus-oasis.com

Luxuosos locais de acampamento no portão de
entrada para Sesriem e Sossusvlei - a área
conhecida pelas gigantescas dunas de areia
vermelha do deserto de Namíb e do Canyon
Sesriem.
No ambiente do deserto de Namib - sob o céu
estrelado, ao som dos latidos de geconídeos e do
choro distante de um chacal.
O Sossus Camp Site Oasis oferece campings
sombreados individuais, cada um com seu próprio
banheiro, lavatório, quente / frio chuveiro,
churrasqueira,
instalações
de
cozinha
e
eletricidade.

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.

o

o

LOCALIZAÇÃO
Sul da Namíbia, em meio do deserto de Namíb.
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

Cada acampamento tem seu próprio
banheiro, lavatório, chuveiro quente / frio,
facilidades de cozinha, de lavagem, luzes,
churrasco e eletricidade
piscine cintilante

Facilidades disponíveis
proximidades incluem:

INFORMAÇÕES GERAIS
Sossus Oasis Camp Site está situado em uma
reserva de 40 000 hectares privada, a apenas 500
metros de Sossusvlei Lodge e a uma curta
distância a partir da loja totalmente abastecida
Sossus Oasis.

MAPA

INSTALAÇÕES

o
Você pode desfrutar das magníficas vistas da sua
varanda pavimentada ou relaxar na piscina
cintilante situada no centro do parque de
campismo.

Instalações totalmente equipadas self-catering
disponíveis no Desert Camp (5km de Sossus Camp
Site Oasis)

o
o

no

Sossus

Oasis

nas

Loja totalmente abastecida (incluindo
refeições
pra
viagem, mantimentos,
produtos de higiene, bebidas, gelo, roupas
e curiosidades)
Internet café
Estação de serviço e combustível

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

Restaurante
Terraço ao ar livre
Charco Iluminado por holofote
Bar no jardim
Loja Curio
Piscina
Centro de Conferências
Lounge
Centro de Aventura
Catering exterior

www.sossus-oasis.com

Coordenadas: S24°29’ 20.5” E015°48’ 04.6”

ATIVIDADES
As atividades podem ser reservados 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

HOSPEDAGEM

PROPRIETÁRIOS

o

Taleni África Tourism Holdings (Pty) Ltd

o

GERENTE GERAL
Karl-Heinz Oosthuizen

o
o

CENTRAL DE RESERVAS
Tel: +27 21 930 4564
Fax: +27 21 914 9930
E-mail: reservations@sossus-oasis.com
Endereço: P.O. Box 5798, Tygervalley, 7536
Cape Town - África do Sul

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO DIRETO
Banco: Banco Windhoek
Código da agência: 486-372 (Sanlam Centre)
Nome da conta: Taleni África t/a Oasis Sossus
Tipo de Conta: Cheque
Número da Conta: 1065200101
Swift Code: BWL INA NX
Digite o número da reserva no comprovante de
depósito e enviar confirmação de depósito para fax
+27 21 914 9930.

TERMOS E CONDIÇÕES
Doze acampamentos separados em layout de semicírculo. Cada unidade tem suas próprias instalações
privadas.

o

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.

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.
Pagamento
integral
das
reservas
de
hospedagem deve ser feito 30 dias antes da
chegada.

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%
No-shows: 100%
Operadores turísticos devem contactar a Central de
Reservas sobre detalhes de registro.

INFORMAÇÕES DE CONTATO SOSSUS OASIS
Tel: +264 63 293 632
E-mail: info@sossus-oasis.com
PO Box 6900, Ausspannplatz, Windhoek – Namíbia
www.sossus-oasis.com

