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Az első emberek, akik ezen a területen állandó lakosok voltak, a 
dél-Mozambikból ide vándorolt Shangaan-Tsonga törzsek tagjai, 
közel 100 évvel ezelőtt. a lakosság nagy részét jelenleg is Shanga-
an származású emberek alkotják. Ők a világ legképzettebb nyom-
keresői. A terület 400 méterre van a tengerszinttől. Bozótos szavan-
na a hivatalos neve. Télen, vagyis áprilistól októberig nappal 20-24 
fok van, hajnalban és este 3-5 fokra hűl le a levegő. 
A Federal Air 9 személyes privát jetjével 1 óra 15 perc az út. Közvet-
lenül a környezetbe illő, abba belesimuló, de mégis luxus szállodánk 
mellett landolunk, egy keskeny betoncsíkon. Tíz-tizenöt éve még a 
fűre szálltak le a gépek, de ma már modernizálódott a világ, s min-
den lodge mellé építettek Afrikában mini leszállópályát betonból. 

Szafari dzsipekkel várnak minket, s negyedóra múlva, egy üdvöz-
lő ital és a kávé után már el is foglalhatjuk a kis villánkat. Húsz 
házacskából áll a Ngala Lodge, meg étteremből, ajándékboltból, s 
uszodából. Van a kert végében egy kis tó is, ahová gyakorta ér-
keznek inni vadállatok, hiszen a bozótos szavanna vesz minket 
körül. A civilizációtól el vagyunk zárva, nincs se telefon, se internet. 
Ezen kívül azonban ami luxus elképzelhető, azt biztosítják. Napi két 
szafariprogram, s hétszeri(!) étkezéssel teljes ellátás jár, exkluzív 
gourmet konyhával.
A mi dzsip sofőrünk Sipho, a nyomkeresőnk pedig Sandros. Több 
éve dolgoznak már rangerként, úgy ismerik a terepet, mint mi a 
belvárost Budapesten. Pontosan tájékozódnak a bozótosban, saját 
elnevezésű utak, az égtájak és a magasabb fák, nagyobb bokrok, 
kisebb tavak, és kiszáradt folyómedrek alapján. 
Egy frissítő kávé közben Sipho elmagyarázza, merre fogunk csa-
tangolni a szavannában, s mik a legfontosabb előírások. Amit feltét-
lenül be kell tartani: nem ildomos felállni a négykerék meghajtású 
nyitott kocsiban és nem szabad a vadállatok közvetlen környezeté-
ben hangosan beszélni.

Sipho és a többi ranger bőrtáská-
ba bújtatott puskát vesz magához, 
mert enélkül el sem szabad indulni a 
szafarira, s máris nekivágunk a nagy 
kalandnak. Mi természetesen csak fo-
tózni jöttünk. 
A sok szafari közül, amit átéltünk, 
hadd elevenítsünk fel csak egyet!  
Ami azonban jellemző volt valamennyire az élménygazdagság és a 
profi szervezés tekintetében. 
Alighogy kihajtunk a lodge-ból, máris egy elefántcsordába botlunk. 
A dzsipek által évek alatt kitaposott földút mentén eszik a fákat, 
tördelik az ágakat. Sokan vannak. Felnőttek és kicsinyeik. Közelebb 
megyünk hozzájuk, azután még közelebb. Bátor ez a Sipho. 
Az elefánt napi 14 órán át eszik, legalább naponta 170-200 kg 
levelet, faágat be kell kebeleznie ahhoz, hogy életben maradjon. 
S ehhez 3-szor kell innia, alkalmanként akár 200 liter vizet is. Ér-
dekesség, hogy az elefánt hímek 35 éves korukig csak önállóan 
bandukolnak, vagy más agglegények társaságában, a nőstények 
ugyanis csak e kor után engedik magukhoz őket párosodni.
Hála Istennek, ezúttal az elefántok kegyesek hozzánk, nem rohan-
nak le minket. Mire felocsúdunk, zebrák kerülnek elénk. Nem nagy 
csoport, csak páran vannak, de csodálatosak. Egy ideig követjük 
őket, útközben látunk még impalákat is, meg kudut, de azután le-
teszünk róluk.
Hogy miért? Mert hírt kapunk rádión más rangerektől, hogy orosz-
lánok akadtak lencsevégre. Nem is kevesen. Vagy tízen. Így teljes 
irányváltást teszünk, s nekiiramodunk az oroszlánkeresésnek. Si-
pho magabiztos, azt mondja: nem csak keressük őket, hanem meg 
is találjuk. Úgy legyen! Hiszen ezért jöttünk igazán. Oroszlánlesre. 
Mindenki az állatok királyára kíváncsi legjobban, így mi is.

The area was first settled by humans approximately 100 years ago by 
the Shangaan-Tsonga tribes who migrated there from South Mozam-
bique. Today, the majority of its inhabitants, who are famous for their 
tracking skills, still trace their ancestry back to the Shangaan. The 
park lies at 400 metres above sea level and is officially classed as 
‘bushy savannah’. During the winter, which lasts from April to October, 
temperatures range between 20c to 24c during the day but at night 
the temperature can fall as low as 3c to 5c. 
After a short flight on a Federal Air 9 seat private jet we landed at our 
destination, a narrow concrete runaway, only a short distance from 
the hotel. The accommodation, although luxurious, blended perfectly 
into its natural surroundings.

We were picked up in jeeps and guided to our small thatched cot-
tages. The Ngala Lodge has its own restaurant, souvenir shop and 
swimming pool. A tiny lake in the garden serves as a picturesque wa-
tering hole for the wildlife which can be seen against a backdrop of the 
surrounding savannah.The trip included two safaris with full board.
Our jeep driver Sipho had worked as a ranger with our game tracker 
Sandros for many years and between them knew every square metre 
of the area as well as we know our home town of Budapest. They 
expertly guided our small group through thick bush, using only the 
four points of the compass along with landmarks such tall trees, small 
lakes, dry riverbeds and paths for orientation.
Sipho, while sipping a refreshing cup of coffee, explained the itinerary 
for our trip into the savannah and pointed out the safety rules which 

we were not meant to be broken. Rule 
one was not to stand up while the open-
topped four-wheel drives were moving 
followed by a ban on loud conversation 
when there are animals around.
Before we could depart, Sipho and the 
other rangers has to be equipped with 
their hunting rifles, since guides are not 

allowed to leave for a safari without a rifle kept safely in its protective 
leather case. The only shooting we were going to do was with our 
cameras…
In terms of the adventure and the quality, all our safaris were as good 
as each other but for me one trip stands out among the others.
Not long after we left the lodge we came across our first sight of 
big game, a herd of elephants. The jeep stopped so that we could 
watch them braking down the tall branches and eating the otherwise 
unreachable leaves as they ambled along tracks left by jeeps over 
the years. It looked like a big herd, made up of both adults and their 
young. Our fearless driver Sipho brought us right up close.
Elephants eat for 14 hours out of every day, and to survive must con-
sume at least 170 to 200 kilos of vegetation daily. On top of all that nu-
trition, an elephant requires an enormous amount of water: they drink 
up to 200 litres of water, three times a day. Male elephants roam the 
savannah either alone in or with other single males until they reach 
the age of 35 when they are allowed to join and mate with the herd. 
Fortunately, this group of elephants was peaceful enough and we 
were not crushed. Suddenly zebras also appeared on the scene, not 
a whole herd, just a few individuals but they looked beautiful. We fol-
lowed them for a while, and then deciding to abandon the chase.
The reason we had decided to move on was the news other rangers 
were sending us over the radio that a large pride of lions had been 
spotted in the area, at least ten of them! This was an opportunity not to 
be wasted so we headed off to the area where they had been sighted. 
Sipho confidently assured us that not only would we find the tracks, 

Hajnalban indulunk Johannesburgból a 14 ezer hektáros területű Ngala privát vadrezervátumba szafarira, amelynek a 
leggazdagabb az állatvilága az egész afrikai kontinensen, s amelyet az &Beyond cég bérel a dél-afrikai államtól, s hasznosít 
turisztikai célokra. A rezervátum a gigantikus méretű Krüger Nemzeti Park és a Timbavati privát természetvédelmi terület 
között terül el. Nincs kerítés a parkok között, így az állatok óriási területen barangolhatnak. Az &Beyond Ngala Safari Lodge, 
vagyis a táborhelyünk a park északi részén helyezkedik el. 

At dawn we left Johannesburg and set out for the 14 hectare Ngala private game reserve for the start of our safari. This reserve 
is rented from the state by the „&Beyond” tour company and gives tourists a chance to see some of the richest wildlife on the 

entire African continent. The area is located between the huge ‘Kruger National Park’ and the ‘Timbavati’ Private Reserve. 
The parks are not fenced in which means that the animals are free to roam over an enormous area. The &Beyond Ngala Safari 

Lodge which served as our base camp is situated in the Northern part of the park.

Ngala álomszafari Dél-Afrikában

Ngala Dream Safari in South Africa
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A nyomkövető barátunk egy idő után kéri a sofőrt, hogy álljon meg. 
Leszáll a kocsi elejére szerelt megfigyelő üléséből, s behuppan Si-
pho mellé. Ebből azt feltételezzük, hogy ő már érzi az oroszlánok 
szagát. Csak nehogy az oroszlánok is érezzék a miénket...
Pár perc, s a mennyországba kerülünk! Na, nem a szó szoros ér-
telmében, nem esznek meg senkit a fenevadak. Csak átvitt érte-
lemben. Mintha álmodnánk. Előttünk egy teljes család oroszlán. 
Hatalmas, sörényes hím, gyönyörű nőstények, s sok fiatal, egy-két 
éves vadállat. Az Attenborugh-filmeken láthattuk eddig életünk so-
rán ennyire közelről az oroszlánokat, s most itt vannak előttünk. 
Gyorsabban ver a szívünk, mint szokott, az bizonyos… 
Az oroszlánok utálják a hőséget, ezért valamennyien az árnyékban 
fekszenek. Szinte hihetetlen, de akár a kiskutyák, forognak a hátu-
kon, lábukat az égnek eresztik, fejüket ide-oda dobálják. Láthatóan 
jóllakottak. Egyik-másik hozzáér a családtagjához, s enyeleg vele. 
Néha el is feledjük: ezek vadállatok.
Persze gyorsan visszazökkenünk a valóságba, amikor az egyik hím 
oroszlán feláll, s elkezd a kocsink felé jönni. Bökdössük Sipho vál-
lát, hogy kapcsoljon hátramenetbe, s ,,tűzzünk” el távolabb, de ő 
nyugodt. Az oroszlán már 3 méterre van! Az oroszlán már 2 méterre 
jár! Az oroszlántól már csak 1 méter választ el minket! Jézusom! Mi 
lesz velünk? Fotózni sem merünk, nehogy felidegesítse a gép kat-
togása. Szisszenni sem tudunk. Közben egy szemben lévő dzsipből 
a többi útitársunk nevet ránk, s karmozdulataikkal mutatják: nekünk 
végünk…
Jópofa emberek. Más kárára. Egyedül Sipho nyugodt. S neki lesz 
igaza. Az oroszlán előbb ránk néz, majd elfordítja a fejét, s szép las-
san elballag mellettünk. Nem túlzás. Ha kinyúltunk volna a dzsipből, 
meg tudtuk volna simogatni, annyira közel járt.
Az oroszlánok általában nagyobb csoportokban élnek. Legfeljebb 
3 hím oroszlán, amelyek lehetnek akár testvérek is, a hozzájuk kö-
tődő legfeljebb 12 nőstény és a gyermekeik. A hímek sokat vannak 
távol a csoportjuktól, jelölik a területüket és felügyelik az ellensé-
gektől. Meg vadásznak. Kifejezetten éjjel keresik a táplálékukat. A 

nőstény oroszlánok csak kétévente 2-4 napig alkalmasak párzásra, 
de érdekesség, ha egy nőstény valamilyen okból elveszti a gyere-
két, akkor pár héten belül tüzelni kezd, hogy új gyermeke lehessen. 
Micsoda fantasztikus a természet! Ha egy új hím veszi át az uralmat 
egy csoport oroszlán felett, akkor az megöli az ott lévő összes hím 
gyerekoroszlánt, hogy a nőstények neki szüljenek, s ettől kezdve az 
ő gyermekei alkossák a családot. 
Még vagy fél órát maradunk az oroszlánok közelében. Elkezdenek 
mozogni, jönni-menni, majd két oroszlán szerelmeskedni kezd. Pa-
rádés jelenet. Hollywoodban nem tudnának jobbat rendezni. 3-4 
méterre tőlünk, a szavannában premier plánban nyaldossa egymás 
arcát felváltva a két vadállat. S mi fotózzuk, filmezzük. Csoda. Álom. 
Mámor. Nem találunk kifejezést rá.
Amikor Sipho bekapcsolja a motort, s hátramenetbe teszi a sebvál-
tót, szinte sajnáljuk. De ekkor jön a nagy hír. Csita van a láthatáron. 
Micsoda? Csita? Mi az? Nézünk egymásra bambán, de Sipho végre 
közli az állat angol neve helyett a számunkra ismerősebb verziót is: 
gepárd. Hurrá! Gepárdra megyünk!
Olyan az egész délutánunk, mintha egy állatkertben lennénk. Sorra 
jönnek elénk a legnagyobb méltóságú vadak. Sipho azt mondja, rit-
ka szerencsések vagyunk. Mi is úgy érezzük. Főképp akkor, amikor 
10 perces vad rodeózás után tényleg megpillantunk három gepár-
dot. Micsoda kecsesség! Micsoda izmok! A természet arra terem-
tette őket, hogy fussanak! S a gepárd a leggyorsabb a vadonban. 
Rövidtávon több mint 200 km/órás sebességgel száguld. Nem tudja 
utolérni senki. Még az oroszlán sem. Igazi predátor. Gyilkos.
Ha hisszük, ha nem, a gepárdoktól sem vagyunk messzebb, mint  
5-6 méter. Vadászni készülnek. Nagyon figyelnek valamit. Impala 
szag lehet a környéken. Ebből az antilopféléből van a legtöbb a te-
repen, s a gepárd imádja az impalát. Mivel éppen az impalák irányá-
ban lehetünk, most az oroszlán után az egyik gepárd jön felénk. 
Nem lehet igaz. Újabb életveszély. De most mintha nem félnénk 
annyira. Az oroszlánnak mégiscsak nagyobb a presztízse. Persze 
a gepárdnak is csak egy ugrás, s egy harapás, hogy kivégezzen 
minket, mégsem tartunk tőle annyira. 
A gepárd egyszer csak rohanni kezd, s elvágtat mellettünk. Jön 
viszont a másik kettő. Az egyik feláll egy nagyobb termesz hangya-

we would actually see them. We truly hoped so, most tourists come 
here to see the king of the jungle and we were no exception. We 
knew they must be close when the game tracker asked the driver to 
stop and climbed from his special observer’s seat at the front of the 
jeep in to the passenger seat beside Sipho, the driver. Had he already 
smelled the Lions? Hopefully they had not scented us... 
Within a few minutes, we were in safari heaven. We hadn’t actually 
died but as in a dream, right in front of our eyes lay an entire pride of 
lions including a male with a huge main, several beautiful females and 
many cubs, 1 or 2 year-old wild animals. Previously we had only ever 
had the chance to view lions at such close hand on David Attenbor-
ough documentaries so witnessing them now at almost arm’s length 
we could hardly believe our eyes.
Lions are not fond of hot weather which would explain why they 
sought shelter in the shadows. They looked unbelievably sweet rolling 
on their backs, like young puppies, with their legs up and heads rolling 
from one side to the other. They looked well fed. From time to time 
they touched each other longing for some pampering. The way they 
almost smirked made us forget that they were indeed wild animals.
Suddenly, we were brought back to reality by the sight of one of the 
males leaving the group and walking right towards our jeep. We start 
poking Shipo’s shoulder encouraging him not to hesitate to put the 
gearshift into reverse and get out of there right away but he sat still 
without even the slightest hint of fear. The lion approached closer and 
closer! Only 3 meters away, then 2 metres and finally only a metre. 
With breath held, we silently prayed, not one of us even daring to use 
our cameras for fear that the sound of the shutter would make the lion 
angry. Whilst we sat petrified we saw fellow tourists in the jeep in front 
of ours using hand signals to indicate that it was curtains for us. 
Heartlessly poking fun at us in our moment of fear. The only person 
who still looked absolutely calm was Sipho. Meanwhile, after inspect-
ing us closely the lion turned his head around and walked slowly 
away. He passed so close to us that it may not be an exaggeration to 
say that we could have reached out and touched it.

Lions generally live in quite large groups consisting of up to 3 grown 
males, possibly siblings, and as many as 12 females belonging to 
them and their young. Males spend a great deal of time away from the 
group, not only hunting but also marking their territory and protecting 
it from other predators. Lions being mostly nocturnal prefer to hunt at 
night. Female lions are on heat for a short period of two to four days 
and usually mate only every two years however if a female loses a 
cub for any reason she can become on heat within a few weeks mak-
ing her capable of producing a successor. Whenever a male takes 
over the dominant position of a group he kills all the other male cubs 
in order to prevent them from breading with his females.
We spent approximately another half hour watching the lions. They 
started moving and walking around and then two of them began to 
indulge in some love play. It looked amazing, not even a Hollywood 
producer would have created a better scene. As close as three or four 
metres to us, in the depths of the African savannah two wild animals 
were licking each other’s faces. We could not stop filming and ecstati-
cally shooting our cameras. It was like a miracle. A dream come true. 
There are no words to express how we felt. The spectacle made us 
forget about our fears and we were touched by the experience.
It was with sadness that we heard Sipho finally start the engine and 
we moved on. Before long our attention was diverted from the lions 
with the news that there were Cheetahs around! What did they mean? 
Cheetah? We just foolishly stared at each other until Sipho told us the 
German name by which we know it in Hungary ,,Gepard”.
In many ways our afternoon in the savannah reminded us of a visit to 
the zoo. Many highly respected wild animals appeared in front of our 
eyes, one after the other. Sipho said we were unbelievably lucky. We 
agreed especially when, after a rough 10 minute ride, we caught sight 
of three cheetahs. They are very graceful animals with very strong 
muscles designed particularly for running! Cheetahs are known as 
the fastest runners among all wild animals. Over a short distance they 
are able to reach speeds of up to an incredible 200 km/hour. No other 
animal can match that speed, not even their close rival, the lion. No 
doubt, they are true predators.
Unbelievably, we managed to come as close as 5 or 6 metres from 
the cheetahs. Apparently they were about to hunt, fixedly watching 
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bolyra, s a távolba tekint. Remek fotótéma. Csinálunk is pár képet. 
Még Sipho is fotóz, mondja, ő sem látott már hónapok óra gepárdot. 
Nagyon ritka, csak 250 gepárd él Afrikában. Az a baj viszont, hogy 
szürkület kezdődik, s már nehéz igazán jó képeket készíteni.
A gepárddal is eltöltünk egy félórát, még követnénk őket, mert az 
lenne a non plusz ultra, ha látnánk, amikor elkapják az egyik antilo-
pot, s elkezdik marcangolni, mint ahogy átéltük korábban az orosz-
lánok lakomáját, amikor egy buffalót szedtek szét. 
De most nincs időnk. Rinocéroszok érkeznek ugyanis. S az orrszar-
vú benne van a Big 5-ben. Vagyis nagyon fontos állat.
Három orrszarvú billegeti magát előttünk. S megint premier plán-
ban, pár méterre csak. Egy anya, hatalmas és kifejezetten hegyes 
szarvval. A kicsinye, amelynek még csak a szarvcsökevénye lát-
ható, s mögöttük 3-4 méterrel lemaradva bandukol a papa. Ezek 
az állatok nem félnek senkitől és semmitől. Őket aligha támadja 

meg valami is a vadonban, hiszen 
kegyetlen fegyvert hordanak az orru-
kon. Csak az embertől kell tartaniuk, 
akik lelövik őket, hogy kitehessék a 
trófeájukat a vadászkastélyuk falára. 
Most szerencséjük van, mert mi nem 
lövünk. Csak objektívvel. S nekünk 
is szerencsénk van, mert ők sem 
vetnek szemet ránk. Nem zavarja 
őket a kocsink, amely valószínűleg 
a szürkületben teljesen beleivódik a 
tájba.
Lassan besötétedik. Fotózzuk a csodás afrikai naplementét. S az-
tán fázni kezdünk. Elő kell venni a pulóvereket, sőt nemsokára a 
kabátokat is, mert annyira lehűl az idő. Pár perc alatt több fokot 
esik a hőmérő higanyszála. Szinte hihetetlen. Plusz a menetszél a 
nyitott kocsiban. Majd megfagyunk Afrikában…
S ekkor jön az életmentés! A csillagos ég alatt, a teljes sötétségben 
Sipho megáll egy kis tisztáson. A kézi reflektorral körbepásztázza 
a terepet a nyomolvasónk, s előkerül egy asztalka, majd jégvödör, 
poharak, italok. Még fel sem ocsúdunk, amikor Sipho megkérdezi: 
mivel szolgálhat? Gin and Tonik? Vodka limonádéval? Whisky szó-
dával? Rum kólával? S sorolja… Fehérbor vagy vörösbor? Esetleg 
sör? Kahlua likőr, vagy Baileys? Kávé? Tea? Forró csoki? 
Azt hisszük, viccel. De nem. Minden van. Akár egy drinkbárban. 
Kint a szavanna közepén, messze a civilizációtól, a vadállatokkal 
körülvéve a csillagos ég alatt iszogatunk. Mesebeli. Ilyen nincs! És 
mégis van! 
Az &Beyond cégről mindig mondják, hogy abszolút profi túraszerve-
ző, de ez az extra szolgáltatás minden képzeletet felülmúl. Legalább 

something too far in the distance for us to see. It might be an impala 
roaming around. This type of antelope-kind is the animal found in 
the greatest numbers in this area and cheetahs like to prey on them. 
Since we lay between the cheetahs and their suspected prey, one of 
the cheetahs walked right up to us.
We couldn’t believe it, another life-threatening situation! We were 
calmer this time, after all Lions are more respected. On the other 
hand, it would not have taken long for a cheetah to kill us, just a jump 
and we would be dead, but instead of fear, we felt admiration. 
Suddenly a cheetah ran past us at top speed and one of the other two 
climbed onto a white ant hill to get a better view of the distance . The 
perfect photo opportunity. We spent some time taking pictures, while 
Sipho explained that it had been months since he had had the last 
chance to see a cheetah. It is considered to be quite rare with as few 
as 250 left in the whole of Africa.

Though darkness was approaching and 
it was becoming more difficult to take 
photographs we dedicated another half 
an hour to observing the cheetahs. Ad-
mittedly, we hoped to be lucky enough 
to be in at the kill and to witness them 
catching one of the antelopes and tear-
ing it apart as we had previously seen 
a few lions tormenting a buffalo. That 
would be the top of all adventures. 
But we did not have time for that as 
Rhino arrived on the scene. This ani-

mal is ranked among the Big 5 to see.
Three rhinoceroses posed right in front of our eyes, once again close 
up and just a few metres away. It was a female with a huge and very 
sharp horn, her calf which showed just a hint of the undeveloped horn 
yet and a male walking three or four metres behind. There is nothing 
and nobody these animals are afraid of and few animals will dare to 
attack them. Their size and the lethal weapon fixed to their heads 
is enough to scare almost all aggressors. The only threat to the rhi-
noceros is hunters with a dream of hanging a trophy on the walls of 
their hunting lodges. This time they were lucky, we had no intention of 
shooting them except with our cameras. We also felt lucky because 
they paid us no attention at all. 
As it gradually got dark we continued to take photographs of the won-
derful African sunset and then, all of a sudden, as the sun finally went 
down, we were freezing. The surprisingly chilly weather had us rum-
maging in our rucksacks for sweaters and jackets. It felt like the air 
temperature had fallen several degrees within just a few minutes. And 
whilst driving home in the open jeep, the wind added to the chill factor. 
It was strange feeling: to be chilled in Africa…
And then our ordeal was over! Under the starlit sky, Sipho turned the 
jeep into a clearing and Sandros our tracker swept his search light 

around the area to reveal a small table complete with ice buckets, 
glasses and drinks. It was Sipho bringing us back into reality ask-
ing what he could serve for us. Gin and Tonic, Vodka and lemonade, 
Whisky and Soda? How about Rum and coke? Red or White wine? 

Or even beer? Coffee? Tea?
At first we thought he was kidding but he 
wasn’t. This place was better stocked 
than a bar. We were sitting sipping our 
drinks in the depth of the savannah, 
surrounded by wild animals. What a 
fictitious feeling! There is nothing that 
compares with that experience.  
The ’&Beyond’ company has a reputa-
tion for organising good tours but this 
extra service surpassed our imagina-

tion. We relaxed in the clearing for at least half an hour while enjoying 
our drinks during which time we never gave a thought for the wild 
animals all around or that now was their favourite time to hunt.
Dinner was served by the camp fire at Ngala Lodge. The fact that wild 
animals could appear, even in the hotel garden, at any minute meant 
we had to keep strictly to the rules: At night we were not allowed to 
leave our bungalows, even to go just to the restaurant unless we were 
accompanied by the rangers. The most recent problem was at least 
no worse than staff discovering that during the night thirsty animals 
had drank the swimming pool dry.
Since the lodge is also part of the natural environment it is not fenced 
off. A flashlight showed the way to our tables. Surprisingly none of the 
rangers wore their rifles and we didn’t have the slightest idea what they 
were going to do if a wild animal showed up. A splendid table, laid with 
unbelievably delicious African specialities and local wine awaited us. 
The days continued, day after day – bringing us more adventures. 
There is no place here to list them all but among other animals we 
saw leopards, giraffes, buffalos, hyenas, jackals and even Egyptian 
vultures attracted by carcasses: Apart from seeing the Big 5 at one 
time or another we saw nearly all the park inhabitants.
How were “&Beyond’s” rangers able to provide such spectacular dis-
plays? The answer is quite simple. In the Ngala private reserve rather 
than following the normal practise of sticking to the roads “&Beyond” 
organises real off road safaris where open air jeeps take visitors off 
the beaten path and onto the savannah itself. Here, four-wheel-drives 
vehicles together with skilled game trackers often leave minor roads 
so that visitors are able to see and track a much greater range of wild 
animals. This is the secret of how they were able to provide us with so 
much extra. A priceless experience offered at a reasonable price. 
Such professional hospitality and quality accommodation is rare these 
days and it would be hard to find a higher quality service than that pro-
vided by Ngala Lodge in the bushy savannah of South Africa.
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fél órát maradunk a tisztáson, s annyira jól érezzük magunkat, hogy 
fel sem merül bennünk: a vadállatok éjszaka szeretnek legjobban 
vadászni. Ők látnak, mi nem. S a közelben tanyázik egy oroszlán 
meg egy gepárd csapat…
A vacsora a Ngala Lodge-ban tábortűz-
nél zajlik. A házunkból csak rangerek 
segítségével mehetünk ki az étterem-
be, mert bármikor jöhetnek vadállatok 
a hotel kertjében. A múltban például az 
okozott bosszúságot, hogy az elefán-
tok állandóan kiitták éjszaka a vizet az 
úszómedencéből.
Ez is a vadon része, nincs kerítés itt 
sem. Zseblámpafénynél kísérnek min-
denkit az asztalához. Furcsa, hogy 

a rangereknél nincs fegyver. Nem tudni, mit tennének, ha tényleg 
jönne valami vad... 
Pazarul van megterítve mindennap, hihetetlen finom ételekkel. A 
szafari a konyhában folytatódik tehát, afrikai ételspecialitásokkal... 
Már nagyon hideg éjszaka van. S a Ngala lodge újra csak előáll egy 
fantasztikus szolgáltatással: az ágy elő van melegítve. Elektromos 
ágyneműnk éppen kellemesre hőfokon tartja a takarót. Álom ilyen 
körülmények között álomba ringani. Nincs sok időnk alvásra, mert 
reggel 5.30 órakor van ébresztő, a hajnali szafari 6 órakor indul. 
S ez így megy mindennap – újabb és újabb élményeket szállítva. 
Látunk leopárdokat, zsiráfokat, bivalyokat, hiénákat, sakálokat, s a 
maradékra áhítozó dögkeselyűket. Még felsorolni sem lehet, annyi 
vadállatot, a Big 5 tagjait és az összes többi kuriózumvadat. 
S hogy az &Beyond rangereinek miként sikerülhet ennyi vadat be-
mutatni? Egyszerű a képlet. A Ngala privát vadrezervátumban az 
&Beyond off road szafarikat rendez, vagyis nemcsak a szavanna 
földútjain viszi nyitott dzsipekkel a turistákat, mint ahogyan más 
nemzeti parkokban teszik, hanem a terepjárók behajthatnak a bo-
zótosba, s úttalan utakon követhetik a vadállatokat. Ez a titok nyitja, 
no meg a szakértő nyomkeresés. Ez adja a megfizethetetlen extra 
élményt, ráadásul abszolút elérhető áron. No meg az a családias 
hangulat, ami a Ngala lodge-ban uralkodik.
Aligha van példa a világon ennél profibb vendéglátásra és maga-
sabb nívóra, mint amit a Ngalában kaptunk Dél-Afrikában! 

Szöveg: L. Kelemen Gábor. Fotók: Gombos Gyöngyi

utAzás/Travel utAzás/Travel

A szafari fotók Nikon 80/200/2,8 AF objektívvel készültek. Kö-
szönet a Nikon Kft.-nek. / We use Nikon 80/200/2,8 AF objek-
tiv during the photo safari shooting. Thanks for Nikon Kft. 
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