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Hegyek vesznek körül minket, eukaliptusz erdők, banánfa ligetek, 
makadámia dió ültetvények. 1000 méter magasan tartózkodunk, 
ami érezhető a hőmérsékleten is, sokkal hűvösebb van, mint 
lent a völgyben. Egész pontosan Mpumalanga megye szívében 
vagyunk, a White River és a Hazyview települések közelében a 
Cybele Forest Lodge and Health Spa-ban Dél-Afrikában. Innen 
könnyen elérhető a Mac Mac vízesés, s az istenek ablaka is. 

A szafarikon megfáradt utasok ideális pihenőhelye a Cybele Fo-
rest Lodge, de arra is kiválóan alkalmas, hogy itt relaxálódjanak a 
turisták, s közben kijárjanak szafarikra, mert a lodge 40 kilométer-
re van csak a Krüger Nemzeti Park phabeni kapujától. 
A Cybele a világ 50 legluxusabb búvóhelyének egyike, a 
Relais&Châteaux lánc tagja. Csak 28 vendéget fogad egyidejűleg, 
s kizárólag egymástól kőkerítéssel elválasztott villákban történik 
az elhelyezés. Hatalmas parkban van a szálloda, trópusi növé-
nyekkel, virágokkal teleültetve.
Mi a 14-es Paddock lakosztályt kapjuk. Álmodni sem lehetne job-
bat. 80-90 négyzetméteres önálló ház, nádtetővel. A nappaliba 
belépve kandalló fogad, mellette a farakás. A berendezés ottho-
nos, magazinok, újságok bekészítve a kisasztalra. Az antik tálalón 
kristálykancsókban sherry, vodka, whisky... 
A nappali átriumos, fent két önálló ággyal. A fő hálószoba hatal-
mas, szintén óriási, ebből nyíló fürdővel. Itt jakuzzis kád, zuhany, 
de ki lehet lépni egy szabadtéri zuhanyba is, aki ezt preferálja.
A teraszunk legalább 30 négyzetméteres, kerti garnitúrával, nap-
ernyővel. Innen vezet le egy lépcső a saját medencénkhez. A 10 
méteres fűtött medencéhez szaunaház is tartozik, így tehát má-
soktól elkülönülve lehet pihenni. Persze aki akarja, a lodge nagy-
medencéjét is használhatja, ez 20 méteres, itt lehet sportolni, mint 
ahogy a fitneszcenterben is. 
Most tehát a pihenésé a főszerep. A házunktól csak egy ugrás a 
Health Spa, ahol masszázs, testkezelések, manikűr, pedikűr, ar-

A Cybele Forest Lodge a világ 50 legluxusabb szállodájának egyike, a Relais and Châteaux 
lánc tagja.

The Cybele Forest Lodge, a member of the Relais and Châteaux hotel group is ranked among 
the world’s most luxurious hotels.
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cápolás és egyéb finomságok várják a vendégeket. Akad olyan 
masszázs szoba, ahol a házaspárok egyszerre élvezhetik a ké-
nyeztetést, de természetesen van egyszemélyes terápiás szoba 
is. A megszokott masszázsok mellett, mint amilyen például a svéd, 
forró lávaköves masszázst, az afrikai fejmasszázst, valamint a 
Rungu és Calabash masszázst is kínálnak. Én ez utóbbit válasz-
tom. Az izmaimat egy bunkósbothoz hasonló fával és kiszárított 
apró sütőtökökkel nyomkodják. Fantasztikus érzés! 
A Cybele Spa-ban csak extra luxus krémekkel és olajokkal dol-
goznak. Az arc- és testkezelésekhez a francia Algologie és Clarins 
termékeket, a körömápoláshoz az OPI termékeit használják.
Különlegesség a Spa-ban a csokoládés fürdő terápia. Ennek ke-
retében csokikrémet öntenek a fürdővízbe, amely lággyá teszi az 
ember bőrét. Lehet rendelni szőlőlé fürdőterápiát is, amely más-
ként ugyan, de szintén puhábbá varázsolja a bőrt.
A már említett szafarikon kívül a Cybelében sok programot lehet 
befizetni. Például húsz percre van kocsival a Cybele szállodától a 
Rottcher Borászat, amely a három dél-afrikai cég közül az egyik 
narancsbor-termelő. Meg lehet kóstolni a gyömbérrel ízesítettet és 
a chilis narancsbort is. 14,5 fokosak a borok. 
Nagy sláger a Hegyi varázslat elnevezésű helikopteres túra Cybe-
les lodge termináljáról indulva. A környező hegyek vízesései, ka-
nyonjai, folyói a magasból még szebbek, mint a föld színéről néz-
ve. Persze lentről sem akármilyenek. Főleg ha az ember pikniket 

rendel a vízesés sziklájánál, amit 
a lodge szakemberei megszer-
veznek. A szállodából 45 perces 
gyalogúton lehet lemenni a folyó-
hoz, s mire odaér a vízeséshez a 

vendég, már várja is a természet 
lágy ölén a piknik. Finom falatok, 
dél-afrikai bor, minden, ami kell.
Aki hőlégballon-túrát szeretne 
tenni, arra is van lehetőség, mint 
ahogy elefántszafarikra is, nap-
felkeltében vagy naplementében 
egyaránt. A rafting sem maradhat 
ki a programból, a Sabie folyón 20 
komoly csobogó várja a bátor vál-
lalkozókat. Aki quadozni szeretne, 
az is megtalálja a számítását. 
Különlegesség a Jane Goodall 
csimpánz éden meglátogatása, 
itt félig vad környezetben élnek a 
csimpánzok. A cél a faj megmen-
tése, fiatal csimpánzok nevelése 
és visszaszoktatása a vadonba.
Nem szabad kihagyni a Sudwala 
barlangokat, a Lowweld botani-
kus kertet és a Leopárd nevelő 
központot, amely Hoedsuitban 
található.
A Cybele tehát a kikapcsolódás 
csúcsát nyújtja a ven dégeinek. ■

We are at a 1000 metres above sea 
level, surrounded by mountains co-
vered with forests of eucalyptus, 
dotted with banana groves and 
macadamia plantations. The altitu-
de is reflected in the air temperatu-
re and it feels chillier here. 

To be precise, we were in the heart of South Africa’s Mpumalanga 
region, at the Cybele Forest Lodge and Health Spa. The lodge is 
conveniently located close to Hazy View and The White River and is 
within easy reach of the most important places to see in Mpumalan-
ga including the Mac Mac Falls, God’s Window, The Blyde River 
Canyon and the Hermit’s resting place.
Cybele Lodge also provides an ideal jumping off point for travellers 
about to begin Safaris and a base for the weary to rest and charge 
their batteries between safaris. The lodge is located just 40 kilomet-
res from the “Phaben creek” entrance to the famous Kruger Park. 
The fact that the Cybele is a member of the Relais and the Chateaux 
group and that it is ranked among the world’s 50 most luxurious 
hiding places speaks for itself. It caters for a maximum of 28 guests 
in cottages separated from each other by stone walls. The hotel itself 
lies in a huge park of tropical plants. 
Our accommodation “Paddock” or cottage number 14 was uni-
maginably beautiful with its thatched roofed, spacious rooms and a 
beautiful fireplace complete with a stack of chopped firewood. The 
interior was very comfortable with magazines and newspapers pla-
ced on the small table and antique sideboard topped with sherry, 
vodka and whiskey in crystal decanters. 
The sitting room also had an atrium with twin beds and its own ba-
throom which is ideal for families travelling with children. The master 
bedroom downstairs also had a connecting bathroom, equipped with 
a Jacuzzi and a shower plus access to an open air shower. 

The cottage comes with its own furnished terrace and an umbrel-
la for shade. Additionally, for a little bit of private relaxation, there 
was 10 metre heated swimming pool with its own sauna house. Of 
course there was also a larger pool at the lodge complete with its 
own fitness room and various exercise machines. 
The Health Spa is located just a few steps from the bungalows and 
offers massage, a variety of body care treatments, manicure, pedi-
cure, facial treatments and a host of other ways to pamper yourself. 
The massage service also provides double massage rooms whe-
re couples are provided with the opportunity of enjoying a relaxing 
massage at the same time. The range of treatments on offer inclu-
ded both regular treatments such as Swedish massage plus speci-
alities such as the hot lava stone massage, African head massage 
Rungu and Calabash massage. I decided on the  Rungu and Cala-
bash massage. My muscles were constantly pushed with a sort of 
wooden club and small dried pumpkins. It felt fantastic!  
In Cybele Spa all therapies are carried out using luxury creams. For 
face and body care all the products are supplied from France by 
Algologie and Clarins and the while manicure uses only products 
from America’s OPI’s cosmetic range. 
The speciality of the house has to be the Chocolate bath therapy. 
The red grape-juice bath therapy is an alternative method of creating 
the same effect: soft skin but in a different way.
Apart from safaris the Cybele Forrest Lodge also offers variety of 
alternative programs. For example a visit to the Rottcher Winery, 
one of only three companies producing orange wine in South Africa 
which is located just 20 minutes drive from the lodge. Visitors have 
the chance to taste their pure orange wine as well as the chilli and 
ginger flavoured varieties. Wines are served at 14.5 degrees. 

Also on offer is a not to be missed trip by helicopter to the Magic 
Mountain which takes off from the Cybele Forrest Lodge’s own 
helicopter terminal. From the air, the surrounding mountains reve-
al waterfalls, canyons and rivers and the aerial view highlights the 
amazing beauty of the area. On request all programs can be topped 
off with a picnic close to the picturesque waterfalls. The picnic site at 
the river is a 45 minute walk from the hotel and the views from the 
path offer marvellous landscapes and photo opportunities. A beauti-
ful picnic of delicious food accompanied by refreshing South African 
wine creates the perfect feeling in the cradle of nature.
A dream dawn or dusk air balloon trip or elephant safari. If you can 
imagine it Cybele can arrange it for you. Not to mention the thrilling 
challenge of white water rafting down River Sabie, which boasts 20 
different sets of grade 3 rapids. Lovers of quad bikes are also offered 
the chance to take to follow the safari trial.
Another unique experience is a visit to the Jane Goodall Institute 
Chimpanzee Reserve, a semi wild habitat where the institute offers 
protection to the animals in an attempt to stave off extinction and to 
rear young chimpanzees for reintroduction into the wild. The Sedalia 
Caves, Lowweld Botanical Garden and the Hoedsuit animal centre 
which rears leopards are also definitely worth a visit.
To sum it up, Cybele is top place for it’s guests. ■ 
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