Ellerman House Villa Two
Ellerman House, África do Sul, Cape Town

Exclusivo no mundo todo:
A impressionante coleção de arte
particular, com uma vista da costa
atlântica de tirar o fôlego.
Com vis ta para o Oceano Atlântico e
s ituado no coração de um dos bairros
mais exclus ivos da Cidade do Cabo, o
Bantry Bay, es ta elegante mans ão fica a
apenas 10 minutos do V& A Waterfront e a
uma curta dis tância das praias de Clifton
e Camps Bay. Ao optar pelo ambiente
opulento da Ellerman Hous e, ou mes mo
pelo moderno es tilo de galeria de arte do
s eu anexo, a Ellerman Villa, você ficará
enfeitiçado por es te hotel que mis tura
todos os prazeres da Cidade do Cabo.
Des frute da cozinha es tilo gourmet,
aprecie a degus tação de vinhos vintage e
admire s ua impres s ionante coleção de
arte privada, além de poder des frutar da
vis ta para o Atlântico, que é s imples mente
es petacular.

INFORMAÇÕES E RESERVAS

+27 (0)21 430 3200
ENDEREÇO DA MANSÃO

Ellerman House Villa Two
180 Kloof Road
180 Kloof Road
8060 Cape Town
ENDEREÇO DAS INSTALAÇÕES
DE RECEPÇÃO

Ellerman House Villa Two
180 Kloof Road
8060 Cape Town
ENDEREÇO DO
ESTABELECIMENTO

Ellerman House
Membro da Relais & Châteaux
desde 1996
180 Kloof Road
8060 Cape Town
Tél : +27 (0)21 430 3200
Fax : +27 (0)21 430 3215
*Custo de uma chamada local

COMO CHEGAR

Direção
Do aeroporto, N 2 direção Cidade
do Cabo, via Eastern Blvd ; Strand
Street, High Level Rd, Av. Fresnaye.
Aeroportos
Cape Town (Intl) 25 km
Estação de trens
Cape Town 10 km
COORDENADAS GPS

-33° 56' 18.996" S
18° 22' 40.458" E

SUA VILA

Capacidade de acolhida :

6 adultos

Total de quartos :

3

Tamanho total da mansão (m²) :

432

Número de suítes :

4

Acessível para pessoas portadoras de
deficiência física :

Não

Fechamento anual :

De 4 de maio a 15 de
junho.

REFEIÇÕES

Z ona noite/dia em espaço aberto :

Não

Vila duplex :

Sim

Acessível para pessoas portadoras de
deficiência física :

Não

Permitidos animais de estimação :

Não

Chef :

Sim

Sommelier :

Sim

Café da manhã na mansão :

Sim

Jantar na mansão com pratos do menu do
restaurante :

Sim

Diária para cães :

Não

Possibilidade de entrega de comida para
viagem :

Sim

Animais de pessoas com deficiência física
permitidos :

Não

Possibilidade de jantar no restaurante
gastronômico

Sim

Cobrança para animais de pessoas com
deficiência física :

Não

Refeições para crianças disponíveis

Sim

mansão para fumantes :

Não

DENTRO DA MANSÃO

A mansão abre para uma atraente área comum que conta com uma sala
de estar/sala de jantar completa e uma cozinha americana totalmente
equipada. Seu design elegante é realçado por sofisticados tecidos
decorativos.
Tamanho total da mansão (m²) :

432

Número de dormitórios privados :

3

Número de suítes :

3

Número máximo de convidados (adultos e
crianças) :

6

Children allowed (somente a partir dos 12
anos) :

Sim

Gratuito para crianças

Sim

Berço :

Não

Cama extra para criança :

Não

INTERIOR DO QUARTO MESTRE

DENTRO DOS QUARTOS DOS HÓSPEDES/DAS CRIANÇAS

Abrindo-se a partir de um corredor central convidativo há um banheiro
social, área de estudo, cinema e três quartos luxuosamente mobiliados,
cada um com extenso closet em planta livre e banheiro com WC separado.
Os quartos são chamados Sea Point, Cli

Quarto com cama dupla ou duas camas de solteiro mediante solicitação
Número de quartos de convidados (além da
principal) :

2

Tamanho do quarto (em m²) :

40

Quarto 1 :

45 m² - 2 Pessoa(s)

Ocupação máxima :

2

Quarto 2 :

48 m² - 2 Pessoa(s)

Número de camas :

2

Quarto 3 :

45 m² - 2 Pessoa(s)

Tamanho das camas :

King

Leito com dossel :

Não

Closet :

Não

Banheiro privado :

Sim

Ar Condicionado :

Sim

Ventiladores :

Não

Televisão :

Sim

FACILIDADES DE ACOMODAÇÕES

Sofá-cama :

Não

Área isolada para dormir :

Não

COZINHA

ARTIGOS DE BOAS-VINDAS

Fogão :

Sim

Chá, café :

Sim

Exaustor :

Sim

Água mineral :

Sim

Forno :

Sim

Suco de laranja, refrigerantes :

Sim

Micro-ondas :

Sim

Sal, pimenta :

Sim

Geladeira :

Sim

Açúcar, leite :

Sim

Máquina de gelo :

Sim

Óleo de cozinha, manteiga :

Sim

Máquina de café :

Sim

Detergente :

Sim

Chaleira :

Sim

Pia :

Sim

Lava-louça :

Sim

Esfregões, panos :

Sim

Pratos, copos, xícaras, talheres :

Sim

Armário climatizado para vinhos :

Não

Mesa de jantar :

Sim

Número de cadeiras :

6

SERVIÇO E LAVANDERIA

ENTRADA E SALA DE ESTAR

Serviço de lavanderia mediante solicitação, exceto lavagem a seco que
está disponível somente como um serviço externo. Todos os serviços
abaixo implicam cobranças extras.

Entrada privativa :

Sim

Interfone :

Não

Telefone direto :

Sim

Ar refrigerado nas áreas principais :

Sim

Ventiladores :

Não

Acesso à internet de alta velocidade :

Sim

Conexão a internet sem fio :

Sim

Computador :

Não

Dock Station para iPod :

Sim

Leitor de CD :

Não

Biblioteca de CD :

Não

Concertos diários (incluído no preço) :

Não

Frequência (caso não seja cotidiano) :
Limpeza diária da cozinha (incluída no preço) : Não
Mordomo :

Sim

Assistente pessoal para compras (personal
shopper) :

Sim

Serviço de quartos /Room service :

Sim

Babá :

Sim

Lençóis e toalhas fornecidos :

Sim

Serviço de hotel normal :

Sim

Toalhas de piscina :

Sim

Tábua de passar :

Sim

Ferro de passar :

Sim

Serviço de limpeza a seco :

Sim

Leitor de DVD :

Sim

Número de suítes :

3

Biblioteca de DVD :

Sim

Banheira :

Sim

Televisão :

Sim

Chuveiro independente :

Sim

Jogos de tabuleiro para adultos e/ou crianças : Sim

Sanitários independentes :

Sim

Biblioteca e/ou livros para crianças :

Não

Jacuzzi :

Não

Minibar :

Sim

Chuveiro de hidromassagem :

Não

Cofre :

Sim

Chinelo :

Sim

Tomadas internacionais

Sim

Roupões :

Sim

Lareira :

Não

Roupões para crianças :

Não

Possibilidade de acender fogo :

Não

Secador de cabelo :

Sim

Tipo de fonte :

Não

Artigos de higiene pessoal :

Sim

BANHEIRO PRIVADO

FACILIDADES PARA DEFICIENTES FÍSICOS

Quartos accessíveis :

Não

Banheiros acessíveis :

Não

Toaletes acessíveis :

Não

Telefones adaptados :

Não

Áreas comunes aptas para pessoas
portadoras de deficiência :

Não

Estacionamento para pessoas portadoras de
deficiência :

Não

ESPAÇOS AO AR LIVRE

Jardim privativo :

Não

Varanda :

Sim

Sacada :

Sim

Vista :

ocean

Piscina privativa :

Sim

Chuveiro ao ar livre :

Não

Toalha de praia :

Sim

Jardim de inverno :

Não

Salão exterior :

Sim

Churrasqueira ou grelha :

Sim

Playground para crianças :

Não

Praia privativa :

Não

Acesso direto a praia privada :

Não

Estacionamento privativo :

Sim

POLÍTICA DE RESERVAS

Estadia mínima :
Horário do check-in :

13:00

Horário do check-out :

11:00

Garantia :

Para garantir a reserva
é exigido um sinal de
20% não reembolsável.
O restante do preço da
hospedagem será pago
seis semanas antes da
data de chegada.

Política de cancelamento :

50% do preço total da
hospedagem serão
pagos se o
cancelamento for
efetuado 30 dias antes
da chegada. O preço
total da hospedagem
será pago se o
cancelamento for feito
sete dias antes da data
de chegada. Em caso
de partida antecipada,
será cobrado o valor
correspondente à
duração total da
estadia reservada e
confirmada. O
reembolso do
sinal/adiantamento para
as reservas fica a
critério da
administração e
depende da
possibilidade de alugar
o(s) quarto(s) de novo.

