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Rovos, well being, golf…

A Rovos különböző útvonalakon közlekedik, bőséges a választék: 
Fokváros-Georg, Pretoria-Viktória vízesés, Pretória-Szváziföld-Dur-
ban, golf szafari, Fokváros-Dar Es Salaam, Pretoria-Fokváros, na-
mibiai szafari, dél-afrikai légiszafari és Fokváros-Kairó. Ez utóbbi új 
útvonal, ez a járat 2010. január 8-án indul Fokvárosból és február 4-
én érkezik Kairóba. Zimbabwében a Viktória-vízesés, Tanzániában 
a Ngorongoro kráter, Zanzibárban a trópusi beach, Ugandában a 
Viktória-tó, Szudánban a Nílus, Egyiptomban a pira-
misok nyújtanak feledhetetlen élményt az utasoknak 
ez utóbbi úton.
Az újjáépített hálókocsik a világ legnagyobb luxusát 
nyújtják. Légkondicionáltak, s két fő részére francia 
ággyal vannak berendezve. A kabinokban íróasztal 
és saját széf is található, valamint mini bár. 24 órán 
át kérhető room-service. A lakosztályokhoz saját für-
dőszoba tartozik, hideg-melegvizes zuhannyal, haj-
szárítóval, elektromos borotva csatlakozóval. A királyi 
lakosztály, amely félkocsinyi, 16 négyzetméteres, 
saját nappalival, külön hálóval, viktoriánus korabeli 
fürdővel és külön zuhannyal. A deluxe lakosztályok 11 négyzetméte-
resek, szintén 2 főt lehet franciaágyon elhelyezni ezekben, s tartozik 
hozzá saját fürdő is. Nekünk ilyen jutott, ezt kaptuk. 
A vonaton a szakmájukért rajongó séfek teljesítenek szolgálatot. A 
vonat valamennyi utasa egy időben ebédel és vacsorázik a vikto-
riánus időket idéző étkezőkocsikban. Természetesen porcelán ét-
készletekből tálalnak, ezüst evőeszközökkel, s a vendégek ennek 
a magas színvonalnak megfelelően, elegáns öltözetben jelennek 
meg. Este sötét öltönyös, estélyi ruhás megjelenés a kötelező.

Rovos rail run on a variety of routes with a wide choice of itineraries: 
Cape Town to Georgetown, Pretoria to either the Victoria Falls or 
through Swaziland to Durban, a golf safari, which starts and finishes 
at Cape Town taking in Dar Es Salaam and Pretoria, plus Namibian 
and South African safaris. From the 8th of January 2010 passen-
gers will also be able to travel on an unforgettable journey, all the 
way from Cape Town to Cairo. The itinerary includes the famous 

Victoria Falls in Zimbabwe, the beautiful Ngorongoro 
Crater in Tanzania, the tropical beach in Zanzibar, 
Lake Victoria in Uganda, the River Nile in Sudan and 
the Egyptian pyramids before arriving in Cairo on the 
4th of February.
The beautifully refurbished sleeping compartments 
provided us with an unbeatable standard of luxury 
and came equipped with air conditioning and a dou-
ble bed. Our 11 square metre “Deluxe Suite” came 
complete with a writing table, safe, private bathroom, 
shower, hot and cold water, even a hair dryer and 
socket for an electric razor. Room service is available 

24 hours a day. The royal suit, which occupies half of one of the car-
riages, is 16 metres long and consists of a living room, bedroom and 
a Victorian style bathroom with a separate shower.  
In true Victorian style, lunch and dinner were served to all, in a single 
sitting, on porcelain tableware with silver cutlery in the dining car, 
while the duty chefs enthusiastically went about their business. Nat-
urally dress for meals was formal with the men in their dinner suits 
and the ladies in elegant evening dress. 
One of the most interesting route with Rovos is the Namibian tour. 

An Epic Journey of Discovery. In May each year this 3400 kilometre 
7-day journey takes the train from Pretoria to Kimberley, centre of 
one of the world’s most famous diamond rushes, where there’s an 
opportunity to visit the Big Hole, the world’s largest man-made exca-
vation, and to savour the 1870’s atmosphere of the mine museum 
village. The railway line covers the stark vistas of the arid North-
ern Cape as the train travels through Upington to the border into 
Namibia. There is time for an excursion to the Fish River Canyon 

– second only in size to the Grand Canyon and a 
truly spectacular sight. The journey continues across 
the untamed beauty of the Kalahari Desert and onto 
Windhoek, the capital of Namibia. After a short city 
tour and an afternoon game drive the train continues 
onto Tsumeb for an overnight stay at Mokuti Game 
Lodge in the Etosha National Park. On the last morn-
ing the train passes along the German built railway 
through the Namib desert and into Swakopmund, 
a perfectly preserved nineteenth century German 
Hansa town set on the coast of the Atlantic Ocean.
Also very interesting tour is the Victoria Falls-

Prertoria tour. This is what we did personally. Our trip would cover 
a distance of 1,652 kilometres. On leaving Bulawayo, our unique 
tour would take us through a small village called Plumtree close to 
the Zimbabwean border with Botswana on route for the South Afri-
can border at Rakhuna, before beginning the final 400 km stretch 
through Gaborone to Capital Park Station in Pretoria. 
We had no sooner settled down in our suite when we were invited 
to join the other guests for lunch in the dining car. The drink’s menu 
looked fantastic and included a variety of champagnes plus red, 
white, and rosé wines all produced by South Africa’s award winning 
wineries. The impressive gourmet lunch was unsurpassed by even 
the finest of restaurants and we chose the following dishes from a 
choice of three: 
If the gastronomic delights we experienced at lunch time could pos-
sibly be improved on then dinner achieved that, especially the pre-
sentation, which surpassed our wildest dreams. 
All meals onboard Rovos Railways were served with such attention 
to detail that on several occasions they lasted up to 2 hours. Our 
stomachs were so full that it was with relief that we retired to bed. 
During the night we had the chance to experience how comfortable 
the double bed was.
We crossed into Botswana at approximately 09.00 a.m and, after a 
hurried breakfast, were ready for the day’s excursion. The itinerary 
included a visit to Wayside farm where the famous Botswana Brah-
man beef is bred which is located 20 kilometres from Francistown, 
a city inhabited by 90 thousand people. Additionally, the farm tour 

Az egyik legizgalmasabb út a Rovos vonattal a namíbiai 7 napos 
túra. Minden májusban Pretoriából viszi a vendégeket a vonat Kim-
berlybe, ami a világhíres gyémántbányászat központja, s ahol lehe-
tőség nyílik meglátogatni a Nagy Lyukat, a világ legnagyobb, ember 
által kivájt mélyedését, s visszatérhetünk időben az ezernyolcszázas 
évekhez, a bányamúzeum 1870-be kalauzol el minket. A Rovos vo-
nat Namíbia északi határánál halad végig, s az utasoknak jut idejük 
egy kirándulásra Halas-folyó kanyonba, amely az észak-amerikai 
Grand Canyon után a második legnagyobb méretű 
a világon. A Rovos vonat ezután a Kalahari sivatagon 
keresztül halad Windhoek irányába, amely Namíbia 
fővárosa. Rövid városnézés után délutáni szafari 
következik, majd Tsumebbe mennek a turisták, ahol 
egy szafari lodge-ban éjszakáznak az Etosha Nem-
zeti Park területén. A nemetek által épített vasútvo-
nal a namíbiai sivatagon is átmegy Swapokmundba, 
amely egy remekül megőrzött tizenkilencedik századi 
kis német Hanza-városra hasonlít az Atlanti-óceán 
partján.  
A másik igen izgalmas út a Viktória-vízesés-Pretoria 
Rovos járat. Erről személyes élményeink vannak. Az utunk 1652 
kilométeres. Az itiner szerint Bulawayo után Plumtree nevű falunál 
lépjük át a zimbabwei-botswanai határt, majd a botswanai főváros, 
Gabarone érintésével jutunk el Rakhunába, a dél-afrikai határra. In-
nen már csak négyszáz kilométer Pretoria, a Capital Park Station, 
a végállomásunk.
Alighogy elhelyezkedünk a vonaton, már ebédhez harangoznak. 
Az itallap extra. Sokféle pezsgő, fehér- és vörösbor, rosék… Mind 
dél-afrikai, a legjobb pincészetekből. Az ebéd gourmet, a legjobb 
fine dining éttermek sem tudnak jobbat kínálni. A vacsora csak fo-
kozta a déli gasztronómiai élvezeteket. A dísztálalás minden kép-
zeletet felülmúlt. Egy-egy étkezés két órát is eltart, mert megadják 
a módját. 
A lefekvés szinte megváltás, annyira tele van az ember. Éjszaka ta-
pasztalhattuk, hogy milyen kényelmes a kabinban a franciaágy.
Reggel kilenc óra körül érkezünk Botswanába. Igyekezni kell a reg-
gelivel, mert kirándulásra megyünk. A 90 ezer lakosú Francistowntól 
húsz kilométerre lévő Wayside farmot látogatjuk meg, ahol a híres 
botswanai Brahman marhákat tenyésztik. Nem mellékesen a kirán-
dulás célja a Wayside Country Golf Club látogatása is, s egy gyors 
fogadás, hadd ismerjük meg a messze földön híres banánkenyeret.
Dzsipek érkeznek a Rovos vonathoz, amely az egyetlen sínpáron áll 
meg, s vesztegel a kedvünkért vagy másfél-két órát. Ezekkel jutunk 
be a farmra, amely igen érdekes. 
S akkor most ejtsünk szót a golfpályáról. A Wayside a legkülönlege-
sebb, s legkisebb golf és country klub a földön, ezt bátran állíthatjuk. 

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

Rovos are well known for providing the best in luxuri-
ous railway travel and their five star ‘gourmet’ African 

adventures.

Rovos, jólét, golf …
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A világ végén, Észak-Botswanában a vadonban található, privát klub, 
csak azok játszhatnak, akiket Keith Munger tulajdonos meghív.
Kilenc lyuk épült a Wayside farmon. Terület van bőven, nem gond 
kiszakítani belőle pár hektárt. Par 35-ös a létesítmény, egy darab 
par 3-as lyukkal. A többi par 4-es. Kétszer játsszák le, hogy teljesít-
sék a 18 lyukat.
Sétálunk a pályán és nem győzünk csodálkozni. Két greenen van 
csak fű, a többi fekete, döngölt homokos. Az a két green viszont elég 
jó, automata öntözőrendszer locsolja, ami itt nagy szó. Hiszen rend-
szerint vízhiány van, hónapokig nem esik az eső, a közeli tóból kell 
felpumpálni a vizet, a szivattyút azonban gyakran ellopják a zimbab-
wei menekültek, akik nem nagyon kapnak munkát Botswanában, s 
bűnözésből élnek.
Az elütő helyek is eltérnek a szokásostól. Betonból épült rámpáról 
kell végrehajtani a nyitóütéseket, amelyek közepén egy kis gumilap 
van elhelyezve, nehogy az ütő eltörjön, ha nem pontos a találat. 
Dick White, aki a tulajdonos egyik rokona, s a golf klubban a handi-
kepek nyilvántartásáért felel, elmondja: azért találták ki ezt az elütőt, 
mert a betonon biztonságosabban lehet állni, mint a földön, nem 
csúszhat meg a láb, jobb ütésekre lehet számítani.
A fairwayek elképesztőek. Mintha raf lenne az egész pálya, nehéz 
felismerni a vonalvezetését. Kiszáradt fűcsomók, a legtöbb helyen 
kilátszik a föld. A helyi szabályok szerint ez nem gond, onnan kell 
ütni a labdát, ahova esik, legfeljebb akkor lehet áthelyezni egy 
ütőnyélnyit, ha szikladarab, vagy más akadályozza a swinget.
►– Ki játszik itt? – kerdezzük Dick White-tól, aki a világ legtermésze-
tesebb módján sorolja: 
►– Az apósom, Keith, Bob, Robert meg én. S néha jönnek Fran-
cistownból barátok, akiket meghívunk. Ha nyílt napot tartunk, csak 
akkor játszhatnak itt idegenek.
A Wayside Golf és Country Club tehát igazi családi pálya. Ehhez 
képest csodás klubháza van. Jól elszórakozhat a golfozással a csa-
lád, mert minden autentikusan ki van alakítva, mintha egy nyilvános 
nagy golfklub központjába érkezne az ember. A bejáratnál tábla 
hirdeti: „Privát rendezvény, a golfpálya zárva”. Ez ránk vonatkozik. 
Nekünk adnak fogadást. Az épületben drink bár, hogy a játék után 
lehessen inni egy sört, vagy más szeszes italt, mögötte konyha, 
hogy az asszonyok egy kis étellel kedveskedhessenek uraiknak a 
játékot követően, a kertben grillsütő, pizza kemence, hogy ha nincs 
nagy meleg, akkor itt lehessen dorbézolni.
►– Minden szerdán és pénteken játszunk 18 lyukat a családdal, 
vagy a barátokkal – meséli Dick White, akinek 11 a hendikepje, de 
nagyon szeretné elérni apósa 7 hendikepjét. – Valamennyien lete-
szünk 20 pulát, ez a botswanai pénznem, ami négy dollárt ér, s aki 

included a visit to the “Wayside Country Golf Club” where we were 
greeted with a welcome party and a chance to taste their famous 
banana bread.
After our visit to the farm we moved on to the Wayside Golf Course 
which I would describe as the smallest but most special golf and 
country club in the world. It is located in the wilderness ’at the end of 
the world’ (North Botswana) and operated as a private club for those 
fortunate enough to receive an invitation by its owner Keith Munger.
There are 9 holes at the Wayside farm. The area is big, so it is not 
a problem to take out of it a few hectares. The course is par 35, 
with one par 3 hole. All the others are par 4. The players make two 
rounds to finish the course perfectly, to play 18 holes.
We are wondering on the course. There are just two greens with 
grass and with automatic watering system, which is great, because 
in this part of the world the shortage of the water is common. The 
owner has a pump to take the water from a small lake. Unfortu-
nately the pump was several times stolen by the poor Zimbabwe 
people, who are living in Botswana, but have no work, so they live 
on crimes... 
The other greens are covered with black sand. The tee-s are also 
strange. Made of concrete, half a meter high ramp, covered with a 
peace of rubber. You have to be very skillfull not to brake your driver 
during the swing.
Dick White, the relative of the owner is in charge of the handicap 
administration in the small golf club. He said to Jet Set magazine, 
this concrete tee is good, because they can stand on it safely during 
the rainy seasons as well, when everything are very slippery.
The fairway looks like a rough. By the local rules, the players hit the 
ball from the ground, you can change the position of the ball, just if it 
is on a peace of rock for example.

►– Who are playing here? – we asked from Dick White, who said: - 
My father in law, Keith, Bob, Robert and me. And he added: - Some-
times a few people are coming from Francistown, friends, who we 
invite. Strangres can play here just on the Open Days.
So the Wayside Golf and Country Club is a family private course. 
In spite of this, it has a beautiful club house. It looks like a real big 
golf club central building, with drink bar, restaurant area, grill terrace, 
pizza oven …
►– Every Wednesday and Friday we play 18 holes with the mem-
bers of the family - said Dick White, who has 11 handicap and who 
wants to improve to 7, as his father in law. – We all put 20 pula Bo-
tswana money, which is an equivalent of 4 USD, and the winner of 
the day takes it away. Of course we take the play very serious, and 
we play by the rules of St. Endrews.
So, in spite of we are in Botswana, the golf is remaining an elite 
sport. As it is in all of the world.

After we were comfortably settled down on the train we passed the 
time watching the fascinating scenes of Botswana daily life. Admit-
tedly this was not an altogether heart-warming experience. Bordered 
by Namibia, Zimbabwe and South Africa, Botswana’s southern and 
western region is part of the Kalahari Desert, a place inhabited only 
by Bushmen. Precious water is provided by the Okavango River 
which lies to the Northwest. This is an agricultural area where beans, 
cotton, hazel-nut and sunflower are produced. The majority of the 
inhabitants speak Bantu and breed cattle for a living. The tiny popu-
lation of 1.5 million people manages a population of 3 million cattle. 
Diamond mining also plays a major part in the region’s economy.
Botswana is stable economically because of the diamond. The politi-
cal situation is also good, Ketumile Masire, then Festus Mogae, and 
Ian Khama did a good job as leaders of the country. Ian introduced 
new bank notes in the country with his face on them, and he pub-
lished a new 200 pula bank note, which means, the inflation has 
started in spite of the diamond value. 
As lunchtime slowly got closer we decided to walk to the dining car. 
After lunch, our exhaustion and the different wines we had tasted 
with each dish caught up with us, and we retired for an afternoon 
nap. By the time dinner was served we had arrived at Gaborone, 
Botswana’s capital which is inhabited by 192 thousand people and 
located in a valley surrounded by the Kgae and Oodi Mountains. 
All passengers were given a bouquet of roses, traditionally used to 
show that the upcoming meal would be served in the spirit of rose, 
which the ladies pinned on their dresses and the men wore on the 
lapels of their jackets. 

We left another – the last – night behind. On the last day we were 
content to rest in our private compartment and watch the scenery. 
Lunch was served earlier due to us stopping to change our modern 
diesel engine for a steam-engine. The process looked spectacular. 
We were then allowed to climb out onto the front of the train to ride 
there for a sample of how the locals travel in South Africa. Lunch 
once again proved to be an unforgettable experience. As an entrée 
waiters served artichoke hearts in hollandaise sauce, then crabs 
with lemon grass salad and panna cotta with butter sauce for des-
sert. The meal was brought to a close with a cheese plate with a 
selection of four different cheese specialities…
It was 16.00 when we finally arrived at Capital Park Station, Rovos 
Railways’ base. It is a pity to finish such a good journey.

Gábor L. Kelemen

aznap győz, az viszi a teljes összeget. Mondani sem kell, hogy vérre 
megy a küzdelem, s nagyon ügyelünk a St. Andrews szabályainak 
betartására. 
Hiába vagyunk tehát a világ végén Botswanában, a golf itt is arról 
szól, miként bárhol máshol: elit játék a szabályok maximális betar-
tásával. 

A túra után a Rovos vonatból figyeljük a botswanai települések éle-
tét. Botswana Namíbiával, Zimbabwével, Zambiával és Dél-afrikával 
határos ország. Délen és nyugaton a Kalahári sivatag borítja, ahol 
a bushmanok élnek. Északnyugaton az Okavango folyó ad vizet, és 
az Okavango deltájában, valamint a Ngami-tó környékén termesz-
tenek babot, gyapotot, mogyorót, s napraforgót. A lakosság nagy 
része bantu nyelven beszél, de azért angolul is tud mindenki. Az 
emberek többsége marhatenyésztésből él, a lakosság csak másfél 
millió, viszont marhából 3 milliót tartanak nyilván. Nagy bevételi for-
rás a gyémántbányászat, itt van a világon a legtöbb gyémántbánya, 
mint ahogy az arany- és a rézbányászat is. Természetesen fontos 
megemlíteni a turizmust is, hiszen sok külföldi érkezik Botswana va-
das-parkjaiba.
Botswana gazdaságilag stabil a gyémántbevételek miatt, s a politi-
kai vezetés is a helyén van. Ketumile Masire elnök 1997-ben nyug-
díjba ment, s egy oxfordi végzettségű gazdasági szakember, Festus 
Mogae vette át a helyét, aki remekül vezette az országot. 10 éves 
irányítás után az első elnök fia, Ian Khama váltotta fel, aki ma is 
az ország élén áll, s aki 2009 augusztusában lecserélte a régi pula 
elnevezésű pénzt újra, amelyen már a korábbi elnök fotója helyett a 
sajátja díszeleg. Egyben bevezette a 200 pulás bankjegyet is, ami 
arra utal, hogy elkezdődött az infláció ebben az országban is – gyé-
mántbevételek ide, gyémántbevételek oda. 
Lassan eljön az ebédidő is. Megvisel minket az ebéd, főleg, hogy 
minden fogáshoz újabb pohár borokat kínálnak, s órákig alszunk. 
Este, amikor a vacsorát tálalják, már Gaboronéba érkezünk, Bots-
wana 192 ezer lakosú fővárosába, amely a Kgae és az Oodi hegyek 
völgyében fekszik. Mindenki kap a zakója hajtókájára, illetve a ruhá-
jára egy rózsabimbót, amit tűvel erősítenek fel. Ez jelzi, hogy a rózsa 
jegyében lesz a vacsora. 
Eltelik egy újabb éjszaka a vonaton. A szokásos reggeli után nézzük 
a tájat, s ma korábban van ebéd, mert megáll a vonat és rákapcsol-
ják a dízelmozdony helyett a gőzmozdonyt a szerelvényre. Nagy 
attrakció ez. Felmászunk a mozdony elejére is, hogy egy kicsit át-
érezzük, milyen lehet az, amikor a szegény dél-afrikaiak valójában 
felkapaszkodnak egy-egy mozdonyra.
Délután négy órakor érkezünk meg a Capital Park állomásra, ami a 
Rovos főhadiszállása, s nagyon sajnáljuk, hogy vége az útnak. 

L. Kelemen Gábor
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