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Travel to South Africa and take a trip on the most luxurious train 
in the world. Your romantic vacation through the heart of South-
ern Africa will begin or end at the headquarters of this private rail-
way company, Capital Park Station and Locomotive Yard situated 
outside Pretoria. Rovos Rail offers two beautifully rebuilt Classic 
trains, each carrying a maximum of 72 passengers who are ac-
commodated in the most spacious and luxurious train suites in the 
world. The use of traditional furnishings and period décor ensure 
an atmosphere of elegance and grandeur in the Dining, Lounge 
and Observation cars. Five superbly reconditioned locomotives 
are the soul of Rovos Rail. 
Anybody can choose from different journeis: Cape Town-George, 
Pretoria-Victoria Falls, Pretoria-Swaziland-Durban, Golf Safari, 
Cape Town-Dar es Salaam, Pretoria-Cape Town, Namibia Safari, 
Southern Africa Air Safari and. Cape Town-Cairo which is the new-
est route, this classic African Adventure will be first time in January 
2010, by rail and air. This journey departs from Cape Town on 8 
January 2010 with the reverse journey departing from Cairo on 
26 January 2010. In Hungary anybody can book to this journey 
through Rovos Rail partner – E-travelclub. 
This 28 day journey starts from Cape Town to the majestic Victoria 
Falls in Zimbabwe. Between the two destinations is an adventure 
which includes 4 nights of luxurious accommodation on the train 
with interesting off-train excursions. After a two night stay in The 

Utazzon Dél-Afri-
kába és próbálja ki 
a világ legluxusabb 
vonatát! Afrika déli 
részét átszelő ro-

mantikus vakációja a Rovos főhadiszállásán, a pretoriai Capital 
Park állomáson kezdődik, vagy fejeződik be. A Rovos vasúttár-
saság két csodás, újjáépített klasszikus vonatot üzemeltet, amely 
legfeljebb 72 utast tud szállítani a legelegánsabb lakosztályaiban. 
A tradicionális, antik bútorokkal való berendezés biztosítja az ét-
kezőkocsi, a bár kocsi és a kilátó kocsi nagystílűségét. A Rovos 
vonatokat öt remek állapotban lévő, régi típusú mozdony húzza.
A Rovos különböző útvonalakon közlekedik, bőséges a választék: 
Fokváros-Georg, Pretoria-Viktória vízesés, Pretória-Szváziföld-
Durban, golf szafari, Fokváros-Dar Es Salaam, Pretoria-Fokváros, 
namibiai szafari, dél-afrikai légiszafari és Fokváros-Kairó. 
Ez utóbbi új útvonal a járat 2010. január 8-án indul Fokvárosból és 
26-án érkezik Kairóba. Magyarországról a Rovos partnerérénél az 
e-travelclubnál lehet befizetni erre és a többi Rovos-útra.
Ez az említett út elsőként a Viktória vízeséshez, Zimbabwébe ve-
szi az irányt. A két úticél között 4 éjszakát töltenek az utasok a 
vonat luxuslakosztályaiban, s különleges túrákon vesznek részt, 
amikor megáll a szerelvény. A Viktória vízesésnél 2 éjszakát lesz-
nek a vendégek a helyi legelegánsabb szállodában, majd repülőre 

A Rovos a világ legluxusabb vonata. Ötcsillagos ínyenc afrikai kalandokat kínál.

Rovos Rail – the most luxurious train in the world. A five star journey 
of African Adventure.

The luxury of Rovos Rail

A rovos vonat luxusa

Cape Town to Cairo

Szeretné kertjébe varázsolni a távoli egzotikus 
kertek hangulatát növényeit? Számos jó fagy-
tűréssel rendelkező egzotikumok telepíthetőek 
hazai kertekbe, gondozásuk kisebb nagyobb 
törődést igényelhetnek - kérje szakmai 
tanácsunkat, mely mögött már évtizedes 
tapasztalat van.

Would you like to create the atmosphere of 
exotic gardens in your home? There are a 
variety of plants with good frost resistance 
sold in Hungary that requiring various 
levels of maintenance – contact us for 
professional advice that is based on 
decades of experience. 

Egzotikus kertészet, télálló, fagytűrő pálmák, 
yukkák, agavék és egyéb egzotikumok. 

Exotic garden – choose from our wide selection 
of winter and frost resistant palms, yuccas, aga-
ves and numerous other exotic plants.

Egzotikus kertészet • Exotic Garden

A képek a balatoni bemutatókertünkben készültek./
The pictures were done in our  show garden at lake Balaton.
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There is also a bar fridge filled with beverages of the passengers’ 
choice and room service is available 24 hours a day. In the en suite 
bathrooms original fittings combine with the modern technology of 
hot showers, hair dryers and shaver plugs. The Royal Suites, each 
of which take up half a carriage, are spacious and elegant, measur-
ing +/-16 sq metres in size (+/-172 sq ft). Each has its own private 
lounge area and full bathroom with Victorian bath and separate 

shower. The Deluxe suites (+/-11 sq metres/+/-
118 sq feet) also accommodate two passengers 
in either twin or double beds and have a lounge 
area and en-suite bathroom with shower. A third 
level of accommodation, the Pullman suite is +/-
7 square metres (+/-76 sq ft) in size and while 
it includes the identical bathroom to that of the 
deluxe suites, the bedroom is smaller with a one 
up one down bunk for twin requirements or a 
double bed for couples. During the day this can 
be converted into a comfortable couch.. 
Rovos Rail operates two classic 20-coach, 72 
berth trains as well as a third 13-coach, 42-berth 
Edwardian train which is available year round for 

charter. Each one of these carriages, from kitchen cars to sleeper 
coaches and guards vans, has its own story. A few dating back to 
1911 were constructed in Europe and shipped to South Africa in the 
first half of the last century. Some carriages have carried royalty, 
while others have ended up serving as restaurants or lying derelict 
and forgotten on sidings for decades.  Each of the trains has two 
42-seater dining cars to accommodate the maximum complement of 
72 passengers in total comfort at one sitting. Each train has a non-
smoking Observation Car at the rear of the train, while the coach 
next to it contains a small smoking lounge. A unique feature of the 
Observation Cars is the enlarged windows and open-air balconies. 
At the centre of the train we have, when numbers dictate, a non-
smoking Lounge Car, which houses the Gift Shop. 
 An enthusiastic team of chefs is responsible for overseeing the 
very important task of ensuring guests every need is catered for. 
Every morning there’s a full breakfast with dishes cooked to order. 
A selection of cold meats, croissants, pastries, fresh fruit, yoghurts, 
cereals and preserves make up a tempting breakfast buffet. For 
lunch and dinner there is a starter and a choice of fish, meat or 
vegetarian dishes, followed by a tempting dessert and are comple-
mented by a selection of excellent South African wines. All meals 
are served in one sitting only in the charming Victorian atmosphere 
of the Dining Cars. Many of the passengers aboard the Pride of 
Africa enjoy the formality of fine china, crisp linen and silver, and 
dress accordingly. During the day dress is more casual, with cool, 
comfortable clothes and hats recommended for the excursions, 
especially in the game reserves where it can be very hot. ■

négyzetméteresek, ezt lehet úgy alakítani, hogy 2 egyágyas elhe-
lyezés legyen, de házaspárok részére dupla ágy is kialakítható. Az 
ágy itt nappal kanapévá módosítható. A fürdőszoba éppen olyan, 
mint a Deluxe lakosztályok esetében.
A Rovos 2 darab 20 kocsiból álló, 72 személyt befogadó szerel-
vényt üzemeltet a menetrendszerű járatain, míg egy harmadikat, 
amelyhez csak 13 kocsi tartozik, vagyis egyenként 42 ember he-
lyezhető el, charter célokra tartanak fent. Min-
den szerelvénynek van két étkezőkocsija 42 
fő leültetésére, valamint olyan kilátó kocsira, 
ahol nem lehet dohányozni. Természetesen 
a dohányosok részére van a vonaton egy kis 
helyiség, ahol füstölöghetnek is. A kilátó kocsi 
különlegessége a hatalmas panorámaablakok 
és a nyitott erkélyek. A szerelvény közepén 
helyezkedik el a bár-kocsi, ahol ajándékbolt is 
helyet kapott.
A vonaton a szakmájukért rajongó séfek telje-
sítenek szolgálatot, hiszen igen fontos a ven-
dégek maximális kiszolgálása. Minden nap 
frissen készített meleg reggelit szolgálnak fel, 

amit a vendég étlapról rendelhet. E mellé természetesen hideg 
ételek is járnak, sütemények, friss gyümölcsök, joghurtok büféjel-
leggel kiszolgálva. Ebédre és vacsorára egyaránt előételt adnak, 
majd halat vagy húst, illetve vegetáriánus fogást főételként, amit 
desszertek követnek. Csodás dél-afrikai borokat lehet kérni az ét-
kezésekhez. 
A vonat valamennyi utasa egy időben ebédel és vacsorázik a 
viktóriánus időket idéző étkezőkocsikban. Természetesen a leg-
híresebb porcelán étkészletekből tálalnak, ezüst evőeszközökkel, 
s a vendégek ennek a magas színvonalnak megfelelő öltözetben 
jelennek meg. Ebédnél laza elegáns, este sötét öltönyös estélyi 
ruhás megjelenés a kötelező.
Aki a Rovossal utazik, az ne felejtsen el szafari-ruhát is csomagol-
ni a kirándulásokhoz, különösen a vadrezervátumokban! Fontos a 
kalap, ahol sokszor nagy a hőség. ■
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Információ és foglalás a Rovos vasút társaság járataira/
Rovos Rail booking or information for any journey:

E-travelclub Utazási iroda
Hungarian Trade Center
1132 Bp., Borbély u. 5-7.
Mobil: +36-20/319-1921

Victoria Falls Hotel a three hour flight takes you to Zanzibar for 
a one night stop-over in this tropical island paradise. Thereafter 
travel by air to the world famous Ngorongoro Crater followed by 
a ‘tented camp’ two night stay in the Serengeti – a truly African 
experience. Next the guest will fly to Entebbe in Uganda for a two 
night stay on the shores of Lake Victoria, or you might choose 
the optional excursion to Rwanda to view the gorillas. Then it’s 

on to the largest country in Africa, the Sudan. 
The convergence of the White and Blue Nile is 
visible from the windows of your ultra modern 
hotel in the heart of Khartoum.
The journey deep into the deserts of Africa 
continues as the guests will fly to Abu Simbel 
and visit the Temple of Ramses II and his wife 
Nefertari.  Here a relaxing three night cruise on 
Lake Nasser awaits you. Visit the temples of 
Amada and Derr as well as the tomb of Penout. 
Enjoy excursions to Wadi El Sebou and the 
temples of Dakka, Maharakka and Kalabsha 
with a morning visit to Beit El Wali and the 
Kiosk of Kertassi. Then it’s on to Luxor for 2 

nights to experience ancient Egypt in all its splendour as you visit 
temples, quarries and the Valley of Kings and Queens. 
Rejoin the aircraft for the last leg to Cairo where the 28 day adven-
ture ends as everybody tour the Pyramids, Sphinx and the Egyp-
tian Museum of Antiquities from the exquisite Four Seasons First 
Residence Hotel. 
For this journey and for the others as well Rovos Rail uses the 
most luxurious trains since its establishment in 1989. Rovos Rail 
has earned an international reputation for its truly world class 
travel experiences. Step aboard the wood panelled coaches - 
classics remodelled and refurbished to mint condition - and enjoy 
fine cuisine in five-star luxury as some of the most varied scenery 
imaginable unfolds beyond the windows. Recapture the romance 
and atmosphere of a bygone era, when privileged travellers expe-
rienced the magic and mystery of Africa in a relaxed and elegant 
fashion.The trains - which may be hauled by steam, diesel or elec-
tric locomotives at various stages of the journey - carry a maximum 
of 72 passengers in 36 superbly appointed suites. Pride of place in 
the Rovos stable goes to the historic and newly rebuilt Capital Park 
Station and locomotive yard, which is the heart and new headquar-
ters of this private railway company. 
The rebuilt sleeper coaches contain the most spacious train suites 
in the world, offering every modern convenience and comfort. 
The epitome of luxury, with handsome wood panelling and period 
Edwardian features, the air-conditioned suites accommodate two 
people offering the option of twin or spacious double beds. All are 
equipped with a writing surface and, for valuables, a personal safe. 

szállnak és kiruccannak Zanzibárba egy éjszakára, ahol a trópusi 
paradicsomban érezhetik magukat. Ezt követően, szintén repülő-
vel a híres Ngorongoro kráterhez vezet az útjuk, majd 2 éjszakás 
sátras kalandon vesznek részt a Szerengeti Nemzeti Parkban. Ez 
aztán igazi afrikai élményt nyújt! A következő állomás, szintén re-
pülővel, az ugandai Entebbe, ahol 2 éjszaka van a programban a 
Viktória-tó partján, de aki akarja ehelyett elrepülhet Ruandába is 
gorillalesre. Szudán következik az útitervben, 
amely a legnagyobb afrikai ország. Lehet gyö-
nyörködni a hotelszoba panoráma ablakából a 
kék és fehér Nílus látványában.
Az utazás az afrikai sivatag mélyére vezet 
ezután, repülővel jutnak el a vendégek Abu 
Simbelbe, ahol II. Ramszesz fáraó és felesé-
ge Nefertari templomát csodálhatják meg. A 
Nasser tavon való három éjszakás hajókázás 
következik. Meglátogatják az utasok az Aman-
da és Derr templomait, Penout sírját. Élvezheti 
mindenki a Wadi el Sebou kirándulást, Dak-
ka, Maharakka and Kalabsha templomainak 
látványát, reggeli látogatással Beit El Wali és 

a Kertassi kioszkhoz. Luxor következik 2 éjszakára, hogy az ősi 
egyiptomi kultúrát tanulmányozhassák a turisták, s eljuthassanak 
a Királyok Völgyébe.
Újra repülőre kell szállni, hogy a túra utolsó állomáshelyére el-
jusson a csapat, ami nem más, mint Kairó. A gízai piramisok, a 
Szfinx, az Egyiptomi Múzeum biztosan mindenkit magával ragad, 
mint ahogy a Four Seasons Hotel is.
Ehhez a csodálatos utazáshoz, s a többi útvonalhoz is a Rovos 
vasúttársaság a legluxusabb vonatokat használja az 1989-es 
alapítása óta. A Rovos nemzetközi elismerést aratott a világszín-
vonalú utazási élményteremetésével. Ön is próbálja ki, lépjen be 
egy fabetétes Rovos kocsiba, a felújított pazar antik berendezé-
sű vonaton élvezze az ötcsillagos luxust, a gourmet étkezéseket, 
miközben csodálhatja az ablakokon keresztül az elképesztően 
szép, s örökké változó tájat! A vonatok, amelyeket felváltva húz-
nak gőzös, diesel vagy elektromos mozdonyok az útszakaszoktól 
függően, legfeljebb 72 embert szállítanak, 36 luxuslakosztályban 
elhelyezve. Az újjáépített hálókocsik a világ legnagyobb luxusát 
nyújtják. Légkondicionáltak, s két fő részére rendezték be, francia-
ággyal. A kabinokban íróasztal és saját széf is található, valamint 
mini bár. 24 órán át kérhető room-service. A lakosztályokhoz saját 
fürdőszoba tartozik, hideg-melegvizes zuhannyal, hajszárítóval, 
elektromos borotva csatlakozóval. A királyi lakosztály, amely fél 
kocsinyi, 16 négyzetméteres, saját nappalival, külön hálóval, vikto-
riánus korabeli fürdővel és külön zuhannyal. A Deluxe lakosztályok 
11 négyzetméteresek, szintén 2 főt lehet franciaágyon elhelyezni 
ezekben, s tartozik hozzá saját fürdő is. A Pullmann lakosztályok 7 
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Telefon: +36-1/349-2717
Fax: +36-1/349-3223
E-mail: mihaly.molnar@e-travelclub.hu
www.e-travelclub.hu
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