
 

 

 

 
 

 

 

 

Kehi Re Juru 
O campo de "Under The Stars Re Kehi Juru 'revela-se no coração um verdadeiro paraíso. 

Situado perto do deserto Nambib, você vai se surpreender ao descobrir que o acampamento 

coração de uma área do deserto colonizada por videiras, quase único em Namíbia! Você 

fica em razão de um famoso vinho de plantio 58kms porta Sesriem, onde você terá a 

oportunidade de saborear o famoso "vinho do deserto." Nossas barracas construído em 

maio de 2017, tomando forma no coração desta natureza selvagem, nunca deixam de 

impressionar os viajantes que procuram renovação em si. Com o conforto essencial, você 

vai viver uma experiência única. A iluminação é obtida por energia solar e materiais são 

construídos a partir de materiais da região.  Você vai comunicar plenamente com a 

natureza. A sua estadia será apenas com base sob o signo da preservação da natureza. 

Uma atitude eco-friendly rigor para preservar por muitos anos este património ótimo! Além 

disso, você só tem que levantar a cabeça e encontrar um céu estrelado, incomum, um céu 

claro que você não vai ver em qualquer outro lugar que você tirar o fôlego. "Bem-vindo ao 

Keri Ele Juru" 



- À sua disposição 
- 18 tendas de 9m2 com 2 camas separadas 
- Camas com estrutura metálica de leito fixo 

- Colchão de espessura 

- Roupas de cama, lençóis, edredom, travesseiro dupla 

- Toalhas duplo e por pessoa 

- 1 manta por pessoa 

- Produtos de boas-vindas (shampoo, gel de banho ...) 

- Espelho 

- Avançado "terraço" com cadeiras safari disponíveis 

- Lâmpadas solares recarregáveis em cada tenda 

- Tendas abertas sobre à fogueira du acampamento 

- Restaurante aberto localizado a 500 metros do campo (6 minutos a pé e 2 min de carro) 

- Instalações sanitárias disponíveis: 6 chuveiros e 6 banheiros separados no entro do 

acampamento (ao ar livre) 

- Tomadas elétricas para recarregar 

- iluminação solar por todo o acampamento 

- Descoberta de especialidades de carne arbusto Oryx, kudu .... 

- Bar disponível (água, cerveja, refrigerantes, vinho, álcool locais ... ) a pagar localmente. 

- Possibilidade de fogueiras 

- área de relaxamento 

- equipe local ao seu dispor 24h/24 
 
 

 

Localização : 
https://goo.gl/maps/Ut7Z8v1jMDt 

 

 

https://goo.gl/maps/Ut7Z8v1jMDt


 

 

Tendas : 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Instalações sanitárias : 
 



 
 

 

 

 

Ambiente e áreas comuns: 
 

 



 
 

 
 



 

Atividades 
 

 

 
 

 O deserto de Namib  
 

A necessidade absoluta para a viagem para Namíbia! 
Considerado um do deserto mais antigo do mundo, o deserto de Namib é atravessada por vários rios, 
desfiladeiros e canyons (incluindo Sesriem e Kuiseb), que são quase sempre secaram onde as dunas 
esticar até o horizonte. Uma paisagem única, cheia de emoções 

 
 

Sossusvlei  
 

Todo o esplendor do deserto do Namibe está concentrada lá. Um parque protegido com um mar de 
dunas bronzear para tirar o fôlego. dunas gigantes, entre as mais altas do mundo, alguns 300m 
chegando em altura. 

 
 
 

Dead Vlei 
 

Este site é de uma beleza extraordinária para que o contraste é flagrante entre o banco calcificada 
terra e árvores negras com mais de 900 anos. Deixe-se apanhados na beleza do lugar, para todos 
estes prisioneiros árvores calcário e testemunhas de uma época passada agora. Não perca na 
Namíbia, uma obrigação !. 

 
 
 

O Canyon Sesriem 
 

O Canyon Sesriem com idade superior a 15 milhões de anos uma característica geológica 
impressionante: Este site oferece belos passeios em perspectiva. 

 
 
 

Degustação de vinho 
 

duração da visita: cerca de 1 hora 
 

O site neuras graças ao seu clima e sua localização, goza de um clima excepcional para a vida selvagem tem sido 

capaz de se adaptar à vinha de nascimento. 

O vinho da propriedade começa a fazer o seu lugar no mundo viticol 

 

 

2 types of tasting 
 

 Degustação de vinhos e turismo:Andar e explorar as vinhas de neuras. Degustação de 3 vinhos 

com queijo 
 Degustação de vinhos com prato de queijo: Degustação de vinhos com prato de queijo: 



Pôr do sol 
 

Duração da visita: 2h30 
Aproveite o pôr do sol do "Canyon mel." Snack e um copo de "vinho do deserto." Admire a cena neste 
cenário único! 

 

Alimentação de carnívoros 
 

Duração da visita: cerca de 1 hora 
 

5 min do campo, podemos oferecer uma "alimentação carnívora", onde você vai 

testemunhar a alimentação das chitas. Com sua loja, ele vai explicar as ações da 

associação para garantir a preservação dos animais e do ecossistema. Tendência eco 

responsável! experiência única na Namíbia! 


