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Сред саваната на Южна Африка
се крие място, достъпно само за
посветените. Частният резерват
Леобо (Leobo Private Reserve)
съчетава пълна изолация от света с
всички блага на цивилизацията.

Архитектите, известни с маниера си да използват
местни материали и майстори, са създали
изключително атрактивна сграда, вписана в
природната среда, но и много луксозна. Целият
интериор е проектиран и изпълнен специално за това
място. В къщата има три спални, всяка с луксозна баня,

и детска стая с три легла, свързана с мини апартамент за бавачката
със собствено кухненско пространство. Особено просторни и
зрелищни са зоните за дневно пребиваване – голяма веранда обгражда
къщата и осигурява гледка към басейна и саваната. Има и покрита част
с камина за по-хладните вечери. Над дневната е развито отворено
g
пространство – емпоре, за игри на децата или гледане на телевизия.

Място да избягаш
от Цветана Шипкова

Имението, което изглежда като декор
на филм от поредицата за агент 007,
принадлежи на английския IT милионер
Рори Суит. Намира се в провинция
Ватерберг, на три часа път с кола или час
и половина с хеликоптер от Йоханесбург.
Напълно изолираният имот на площ от
4800 ха е разположен в резерват, пълен
с дивеч, сред назъбени скали и ниски
храсти. Основната сграда, наречена
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снимки dookphoto

„Обсерваторията”, е строена от
известните в цяла Африка архитекти
Силвио Рех и Лесли Карстенс като
фамилна резиденция за семейството на
Рори Суит. Неговата ексцентрична
личност и увлечението му по
астрономията обясняват необичайната
архитектура на къщата, където
има професионална обсерватория,
разположена в огромен купол.

Leobo Private Reserve не приема индивидуални
резервации. Наемат се отделно „Обсерваторията”,
вилите или и двете места за по-големи групи.
Цената на „Обсерваторията” е 2500 паунда на
нощ, ол инклузив, а на вилите – 1575 паунда
на нощ, ол инклузив.
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Имението предлага и забавления като сафари в
саваната с АТВ или нисък полет с хеликоптер над
живописната околност

g

На второто ниво е разположена тераса за слънчеви бани с джакузи и панорамна
гледка към долината Палала. Обсерваторията в купола е оборудвана с
автоматичен 20-инчов телескоп, а по желание на гостите професионален
астроном идва да им разкрие някои от тайните на небосвода. На това
отдалечено място въздухът е кристално чист и гледката на звездното небе е
наистина изумителна. В кулата под обсерваторията са разположени огромна
библиотека на две нива и офисно пространство с камина.
Имението и къщата се предлагат под наем като луксозен ваканционен имот.
В „Обсерваторията” могат да се настанят до 9 души – шест възрастни и три
деца. Освен с къщата имението разполага с още четири малки вили, в които
могат да отседнат още максимум 18 души – 14 възрастни и четири деца.
www.leoboprivatereserve.com
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вЛяво: За полилея в
трапезарията архитектите
са използвали скелет
на хипопотам. Районът
е резерват на огромните
животни, които гостите
могат да наблюдават в
естествената им среда



