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Rodeado pela região de Waterberg e com vistas de
cortar a respiração sobre o vale Palala, a Reserva
Privada do Leobo, na África do Sul, é a personificação
do derradeiro luxo.
Oferecendo total privacidade e exclusividade, os
visitantes podem escolher entre ficar hospedados
no lodge, usufruindo da clássica experiência
africana, ou optar pelo The Observatory, uma villa
privada que é quase uma obra de arte. Desenhada
pelos renomados arquitetos Silvio Rech e Lesley
Carstens, a casa é constituída por três suítes, um
quarto adequado para crianças com ligação a um
outro compartimento preparado para receber uma
babysitter, uma piscina aquecida infinita, um deck
com uma varanda coberta onde se pode usufruir do
calor de uma fogueira ao anoitecer, um jacuzzi e um
telescópio que permite observar as estrelas no céu
incrivelmente limpo da zona. Caso a família queira
trazer convidados, poderá sempre acomodá-los no
lodge da reserva, com capacidade para 18 pessoas
(14 adultos e quatro crianças).
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Surrounded by the region of Waterberg and
with breathtaking views over the Palala Valley,
Leobo Private Reserve, in South Africa, is the
personification of ultimate luxury.
Offering the height in privacy and exclusivity, visitors
can choose between staying in the lodge, enjoying
the classic African experience, or opt for The
Observatory, a private house, which is practically a
work of art. Designed by renowned architects Silvio
Rech and Lesley Carstens, the house features three
bedroom suites, a bedroom suitable for children
connected to another area set up to accommodate
a babysitter, an infinite heated swimming pool, a
deck with covered veranda, where you can enjoy the
warmth of a fire as the night falls, a hot tub and a
telescope allowing you to gaze at the stars in the
area’s incredibly clear skies. In the event your family
wants to bring guests with them, they can always
stay in the reserve’s lodge, which has space for 18
people (14 adults and four children).
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O serviço de mordomo, um chefe de cozinha
experiente que prepara refeições gourmet
com produtos locais e frescos, uma livraria, um
helicóptero privado que permite sobrevoar a
reserva e levar os hóspedes a um local escolhido,
por exemplo, para fazer um piquenique, cavalos
para percorrer a reserva, veículos para fazer
safaris (no Leobo vivem girafas, búfalos e
hipopótamos, entre outras espécies) e atividades
para crianças são outras das facilidades deste
resort, que apenas aceita reservas em regime de
exclusividade. Quer se fique hospedado no lodge,
quer se opte pelo The Observatory, a experiência
obtida será sempre de relaxamento e de profundo
contacto com a Natureza selvagem.
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The butler service, an experienced chef making
gourmet meals with fresh local produce, a library,
a private helicopter enabling you to fly over the
reserve and take guests to a given place, for
example, to have a picnic, horses to ride through
the reserve, vehicles in which to go a safari (Leobo
is home to giraffes, buffalos and hippopotamus,
among other species) and activities for children
are other amenities offered by this resort, for
which reservations are only available on an
exclusive basis. Whether you stay in the lodge, or
you chose The Observatory, the experience you
have will always be one of relaxation, and of the
closest contact with the wilderness.

