
Kedar 
Heritage Lodge
um lodge com história 

na África do sul

o Kedar heritage lodge, um hotel sul-africano 

escondido entre a flora abundante e uma fauna 

diversificada, exala histórias inimagináveis, sendo o 

poiso perfeito para uns dias de descanso e de cultura 

em plena África primordial.
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S
ituado a pouco mais de duas horas de Joanesbur-
go e de Pretória, e apenas a 20 quilómetros de sun 
city, o Kedar não é um poiso comum. a sua arquite-
tura exótica esconde um tesouro pronto a ser des-

coberto por quem aí pernoite: uma coleção que conta parte 
da história contemporânea da África do sul, mais precisa-
mente do período de fin de siècle e da guerra anglo-bóer. 
os objetos únicos que outrora fizeram parte do conflito 
beligerante encontram-se hoje expostos com sobriedade, 
forrando paredes, decorando vitrinas e dividindo espaços 
de uma forma integrada o que confere ao lodge uma atmos-
fera singular. cada um dos artefactos exibe-se com dignida-
de e discrição (desde uniformes, a armas, correspondência, 
utensílios militares, medalhística e objetos pessoais varia-
dos) prontos a revelarem as suas histórias a quem estiver 
disposto a ouvi-las. 

a arquitetura, feita de madeiras exóticas e pormenores 
originais, respira quietude o que convida ao descanso usu-
fruindo de uma natureza envolvente que nos abraça e acon-
chega. mas é a história que nela se inscreve que faz do Kedar 
um poiso original. o lugar pertenceu a Paul Kruger – o líder da 
resistência bóer contra o domínio britânico na África do sul – 
que aqui se instalou em 1851, em plena região de rustenburg. 
eleito presidente do transvaal, foi o grande impulsionador da 
revisão da convenção de Pretória em 1881, um acordo entre 
bóeres  e britânicos que conclui a guerra.

o historiador andre wedepohl, um apaixonado pela 
história da África do sul, é o cicerone perfeito para uma in-
trodução às diferentes áreas do lodge, que incluem o cha-
mado museu Kruger house, as habitações onde outrora a 
família Kruger viveu. Pelo caminho, passamos por diferen-
tes memoriais (desde mahatma gandhi a cecil rhodes ou 
winston churchill), edificados em nome das personalida-
des que viveram na África do sul e fizeram parte integrante 
da história mundial. 

das atividades oferecidas pelo Kedar destacam-se o sPa 
inserido na natureza, uma piscina bordada a vegetação luxu-
riante, um centro de conferências, um bar tradicional, um 
amplo restaurante, um terreiro ao ar livre para jantares a 
olhar as estrelas, um museu familiar, um jardim frondoso, e 
uma reserva privada onde se fazem games drives (safari) ao 
entardecer e cujo epílogo acontece à beira-lago frente a um 
pôr-do-sol ímpar ao mesmo tempo que se degusta uma taça 
de vinho branco acompanhado de canapés diversos. Porque 
há momentos que duram uma vida. 

sempre à disposição, o staff liderado por charles 
lam mostra-se gentil e cordial não descurando o pro-
fissionalismo inerente a um hotel de luxo o que torna a 
estada no Kedar heritage lodge numa vivência verdadei-
ramente inspiradora. 

Pertencente à the african collection que detém 
o misty hills country hotel e o carnivore restaurant em 
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Joanesburgo, o Kedar heritage lodge, conference centre 
& spa oferece ainda duas suites únicas: a real e a presi-
dencial, ambas de um luxo envolvente, que têm vindo a 
acolher os mais distintos convidados. 

na verdade, o Kedar heritage lodge, conference centre 
& spa oferece um ambiente exclusivo entre o alojamento sul
-africano tornando a estada numa memória inolvidável que 
exala o perfume de épocas passadas. 

Para quem quiser conhecer as redondezas aconselha-se 
uma viagem a sun city, um extravagante e faustoso resort 
composto por um Palácio (da cidade Perdida e que consti-
tui o hotel principal) e por grande diversão da qual fazem 
parte de casino, Parque aquático (com piscina de ondas), 
golf, sendo sede de numerosos eventos e concertos. aliás, 
a zona de rustenburg (palavra que significa “local de des-
canso” em afrikaans) é cercada por belezas naturais, como 
os vales e as montanhas de magaliesberg que merecem 
uma estada prolongada.

o Kedar heritage lodge, 

oferece um ambiente exclusivo 

entre o alojamento sul-africano 

tornando a estada numa 

memória inolvidável que exala 

o perfume de épocas passadas

www.kedar.co.za 


