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&Beyond owns and operates 46 luxury lodges and camps and cre-
ates personalised travel experiences in South Africa, Namibia, Zim-
babwe, Botswana, Tanzania, Kenya and India. The company was 
established 18 years ago. &Beyond’s four luxury jungle safari lodges 
in India are both open. Breaking new ground in India, a joint venture 
between &Beyond, Taj Hotels Resorts and Palaces and Cinnovation 
offers the country’s first and only wildlife luxury lodge circuit. This 
partnership, know as Taj Safaris provides guests with the ultimate 
interpretive wildlife experience in India based on a proven sustain-
able ecotourism model.Now we introduce the 3 indian lodges and 
the luxury tented camp.
&Beyond Mahua Kothi Bandhavgarh Jungle lodge
Mahua Kothi exudes the essence of an authentic Indian jungle ex-
perience. Just 12 kutiyas scattered around an original homestead 
disappear into the bamboo fronds. Given over to natural forest, the 
vast grounds create a park-like atmosphere that guests are free to 
explore on bicycles invitingly parked in the private courtyards of their 
jungle suites. Eclectic Indian handicrafts create humorous touches 
and original homestead furniture contributes to the feeling of a per-
sonal home. Rural accents, like our traditional vegetable garden 
or baghia, with a bullock cart that doubles as buffet table, or picnic 
lunches under the mahua tree, enchant and delight. Cocktails or an 
evening meal served in the light of the moon on the rooftop of the 
main veranda enhance the beauty of fragrant Indian nights. Mahua 
Kothi is at harmony with its setting, reflecting a sense of calm and 
quiet. 

Az &Beyond tulajdonában és üzemeltetésében 46 luxus lodge és 
sátortábor van Dél-Afrikában, Namíbiában, Zimbabwében, Bots-
wanában, Tanzániában, Kenyában és Indiában, amelyek speciális 
éléményt nyújtanak az utasoknak. A turisztikai céget 18 éve alapí-
tották.
A 46-ból Indiában 4 vendégfogadóhely üzemel mint újdonság. Az 
&Beyond a Taj Hotelsszel alapított közös céget, hogy létrehozza In-
dia első, vadonban lévő luxusszállásait. A két cég Taj Safaris néven 
hírdeti a szolgáltatásait, a vendégek az ázsiai ökohelyszíneken is 
élvezhetik az afrikai tapasztalatok vívmányait, előnyeit. 
Írásunkban most röviden bemutatjuk a három indiai Taj Safaris szál-
láshelyet és a negyedik sátortábort.
&Beyond Mahua Kothi Bandhavgarh Jungle lodge
Ez a lodge az eszenciáját nyújtja egy autentikus indiai dzsungel-
kalandnak. Mindössze 12 kunyhóból áll a szálláshely, amely telje-
sen belesimul a bambuszerdőbe. Az egész lodge nagy szabad park 
egyébként, ahol még biciklizni is lehet, s bárki leparkolhatja a köl-
csönkerékpárját a saját lakosztálya előtt. 

Tiger Safaris  in India!

Az &Beyond cég mind a négy luxus dzsun-
gel szafari lodge-ja megnyilt, s fogadja a 
vendégeket.

&Beyond’s four luxury jungle safari lodges 
in India are both open.

Az eklektikus indiai építészet és az eredeti helyi bútorzat olyan 
érzést nyújt, mintha otthonában lenne az ember. A lodge-nak sa-
ját zöldségeskertje van, ahonnan a büféasztalra kerülnek a friss fi-
nomságok, vagy éppen a piknik ebéd menüjébe, amit egy hatalmas 
mahua fa tövében fogyaszthat el a vendég. Az esti étkek és koktélok 
a hold fényénél a szabadban kerülnek tálalásra, élvezve az indiai 
természet illatait. 
&Beyond Baghvan Pench Jungle lodge
A Pench folyóról kapta a nevét a lodge és a hegyes-völgyes Pench 
Nemzeti Parkban található. Ennek a parknak nagyon gazdag az 
állatvilága, a csodálatos tigrisek mellett vadmalacok, nilgai, chital, 
muntjac és négyszarvú antilop is található a környéken. Honos a te-
rületen a leopárd, a medve, a vadkutya, az aporcuopine, a dzsungel- 
macska, a róka és a csíkos hiéna is.
A teakfaerdőn keresztül sok kis patak folyik, akad, amelyik persze 
csak szezonálisan. Még a Pench folyó is kiszárad minden esztendő 
áprilisában. A chitalok, a sambarok és a nilgaik gyakran megtalál-
hatók a partszakaszon. Éppen ezeknek az állatoknak a csoportjai 
vonzzák a tigriseket a környékre.
A park madárvilága is igen gazdag, több mint 200 féle madarat le-
het megkülönböztetni a környéken, köztük barbetseket, bulbulseket, 
minivetseket és sok más madarat.

&Beyond Pashan garh Panna Wilderness lodge
Ez a szálláshely 2008. december 15 nyitott. A neve azt jelenti: kő-
ház. Az éptésznek az észak-közép-indiai vályogházak adtak inspi-
rációt, amikor a lodge készült. 300 téglavető segítségével gyártották 
le a 12 csodás kis lak építési alapanyagát. A tradicionális építkezési 
mód a cement használata helyett az agyag volt, itt is ezzel a tech-
nológiával éltek. A Panna-téglák alapanyagát Panna külvárosban 
bányászták, míg a Jaisalmer alapanyagot Rajasthanból hozták ide.
A lodge ideális helyen fekszik, hiszen innen könnyen elérhető a 
Panna Nemzeti Park és a Khajuraho-templom is meglátogatható, 
amelyet a világörökség részévé nyilvánítottak, s szinte kötelező lát-
ványosság a turisták számára a környéken.
&Beyond BanJaar tola Kanha tented caMP
Ez a sátortábor 2009. február 15-én készült el. A Banjaar folyó part-
ján fekszik, a Kanha Nemzeti Parkra néz. Ez az egyik leghíresebb 
tigris szafari hely Indiában. Szinte már művészek voltak azok, akik 
ezt a szálláshelyet készítették, egyedi kovácsoltvas munkák, textíli-
ák, kőfaragások díszítik a sátortábort.
Összesen 18 sátoros lakosztály fogadja a vendégeket., valameny-
nyinek saját terasza van a folyóparton. Ez a tábor drámai hatást 
tesz a vendégekre, nem úgy, mint egy hagyományos tégla- vagy 
betonépítésű épületekből álló szálloda. ■

&Beyond Baghvan Pench Jungle lodge
Intersected by the Pench River from which it takes its name, the hills, 
forests and valleys of Pench National Park lie at the foot of the Sat-
pura Range. The park is very rich in wildlife and a number of endan-
gered species make it their home. Apart from the magnificent tiger, 
Pench has large numbers of wild pig, nilgai, chital, muntjac, gaur 
and four horned antelope. Leopard, sloth bear, wild dog, porcupine, 
jungle cat, fox and striped hyena also make an appearance.
A number of streams and nullahs flows through the teak forest of 
Pench, although most of them are seasonal. Even the Pench River 
dries up in April, leaving only scattered pools known as dohs. Chital, 
sambar and nilgai are commonly found grazing on the banks of the 
rivers and reservoirs. The groups of prey animals attract the majestic 
tiger to these deeply forested regions. The park is also rich in bird 
life, with over 200 species that include barbets, bulbuls, minivets, 
orioles, wagtails, munias, mynas, waterfowl and blue kingfishers. 
&Beyond Pashan garh Panna Wilderness lodge
Pashan Garh opened on 15 December 2008. Pashan Garh, mean-
ing “stone house”, draws inspiration from the dry-packed houses of 
north-central India. With the help of 300 stone masons from Raja-
sthan, the 12 handsome stone cottages are already complete. The 
traditional building technique uses clay in the foundations instead of 
cement. Panna stone mined on the outskirts of Panna town itself, 
and Jaisalmer stone from Rajasthan, were used for all stonework. 
In addition to its unique architecture and location near Panna Na-
tional Park, Pashan Garh is the perfect base from which to explore 
the famous ancient temples of Khajuraho – a World Heritage Site 
and a must-see for any luxury adventure traveler in central India.
&Beyond BanJaar tola Kanha tented caMP
Banjaar Tola is set along the banks of the Banjaar River overlooking 
the core area of Kanha National Park, world renowned for its tiger 
viewing. Scores of talented artisans have been responsible for the 
finishing touches to the interiors. Bastar metal work, hand-printed 
cloth and intricate stone carvings are all included in the tented camp. 
This eco-sensitive lodge has been designed with a light footprint to 
protect the surrounding riverine environment. The 18 tented suites, 
which open onto private decks overlooking the river. This building 
methodology dramatically reduces the impact, compared to the con-
ventional use of concrete and brick. ■
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Tigrisszafarik Indiában!


