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A Viktória-vízesés repülőterére érkezünk Zimbabwébe. Ha valaki 
gépet foglal, akkor figyelnie kell, mert van egy ugyanilyen járat Zam-
biába is. 
A turisták idén március óta tértek vissza Zimbabwébe. Korábban 
éveken át politikai okokból és a rossz gazdasági helyzet miatt el-
kerülték ezt az országot, amelynek a vadvilága egyedülálló, s ahol 
megtalálható a világ hét természeti csodájának egyike, a Föld legna-
gyobb vízesése, a Niagarát is két és félszer túlszárnyaló Viktóriavíz-
esés. Szerencsére ma már bátran lehet ide utazni, s csodát látni. Ne 
hagyja ki, ha teheti!
A Victoria Falls Hotelben szállunk meg. Amint átlépjük a kaput, luxus 
világba csöppenünk. A Leading Hotels of the World tagja ez a szállo-
da, 5 csillagos, 120 ezer forint egy éjszaka 2 ágyas szobában.
Több mint száz évvel ezelőtt nyitották meg a hotelt, ami Edward ko-
rabeli stílusban épült. Olyan az épület, mint a gyarmatosítók luxus-
villája. Az angol királynő is lakott már itt, s megszámlálhatatlan híres 
ember. A hotel pozicionálása tökéletes, a teraszról a Viktória-vízesés 
melletti hatalmas Zambezi viaduktot lehet látni, a vízesés párája be-
borítja az eget. Pazar, s egyedi környezet. A szálloda kertjéből külön 
kis út vezet a vízeséshez, tíz perc gyalog, csak az egyetlen problé-
ma, ha kilépünk a kapun, már a vadonban találjuk magunkat. Így 
őrök kísérnek.

We have arrived at The Victoria Falls airport in Zimbabwe. If you 
reserve a flight than you must be careful because the same plane 
also visits Zambia, which is a different country. 
Tourists returned to Zimbabwe in March this year. In the previous four 
years, as a consequence of political circumstances and a poor econ-
omy, tourists had avoided the country. In Zimbabwe the wilderness 
is incomparable to anywhere else and you can find one of the worlds 
natural wonders. This wonder is the biggest waterfall on Earth, so 
vast it is two and a half times larger than Niagara Falls.
We stayed in the Victoria Falls Hotel. Entering through the gate we 
fell into a world of luxury. This is one of the worlds leading hotels.
The hotel was first opened over a hundred years ago and it was built 
in The Edwardian style. The building resembles a luxury colonial villa. 
The British queen was a guest here as were numerous other famous 
personalities. The hotels positioning is perfect. Standing on the ter-
race that overlooks The Victoria falls you can see the giant Zambezi 
viaduct where the mist covers the sky in gorgeous and unmatched 
surroundings. From the garden of the hotel there is a separate path 
to the falls, the journey takes only ten minutes. The only problem is 
that upon stepping out through the gate one finds oneself immersed 
in the wilderness, for this reason there is always a guide present to 
avoid anyone getting lost.

Dr. David Livingstone-nak 1855-ben első európaiként adatott meg a 
vízesést látnia, mindjárt el is nevezte szeretve tisztelt királynőjéről. 
Röviddel ezután mint a világ egyik természeti csodája híresült el. 1,7 
km széles, több mint 100 méter magasságból zúdul le a víz, s má-
sodpercenként 505 millió liter folyik le a Zambeziből a mélyre. A víz-
esés lábánál az életveszélyes zuhatagok az egész világon páratlan 
vadvízi evezőspályák. Itt tör utat a Zambezi a Zambiát és Zimbabwét 
elválasztó keskeny bazaltszurdokok során – csodálatos táj: a szűkü-
letekben zubogó, harsogó víz a csendesebb szakaszokon a béke és 
nyugalom paradicsomává lesz hirtelen. 
A Victoria Falls Hotelben szálltak meg a nemesek és a gazdagok, 
amióta csak létezik. 1948-ban az angliai Southamptonból indult egy 
légi járat Johannesburgba, ami ötszöri leszállással ért oda. A neve 
Jungle Junction vagyis Dzsungel Csatlakozás volt. Az utolsó pihenő-
hely az úton a Victoria Falls Hotel volt, s ennek emlékére a szálloda 
ma is üzemeltet egy Jungle Junction elnevezésű éttermet.
A szállodában minden a történelmi időket idézi, a szobákban balda-
hinos ágyak vannak, a fő éttermet Livingstone emlékének szentelték, 
elegáns vacsora- és táncesteket rendeznek itt. Különleges élmény a 
reggeli a Jungle Junction étterem, s a vacsora a főépület teraszán. 
Szmokingos, glaszékesztyűs pincérek suhognak, s finom ételeket 
tálalnak. Az éjszakát baldahinos ágyban tölthetjük, édes álomban.
A hotel igazgatója Karl Snater, holland-zimbabwei szülők gyereke, 
aki Harraréban született. Vele tonikozunk a teraszon, mesél a mun-
kájáról. Több nemzetközileg ismert szállodát vezetett már.
Megnyitásakor, 1904-ben a Victoria Falls Hotel a brit birodalom kul-
túrájának előőrse volt a semmi közepén. Ez a szálloda megmaradt 
nagyvilági hölgynek, a gyarmati aranykor, a vízesés dr. Livingstone 
általi felfedeztetése utáni korszak tanújának, ha mára kissé felfris-
sítve is. Livingstone és felfedezőtársa, Henry Stanley emléke ma is 
elevenen él a hotelben. A titokzatos és varázslatos atmoszférát külön 
dúsítja, hogy az épület minden szegletéből sejteni lehet, hogy a kö-
zelben van a vízesés. 
Nagyon fontos információ: csak készpénzzel lehet fizetni mindenhol 
Zimbabwében. A hitelkártyát nagyon kevés helyen fogadják el. Le-
gyen tehát nálunk dollár!
Apropó dollár. 2009 január óta amerikai dollár és 
dél-afrikai rand a hivatalos fizetési eszköz az or-
szágban. Amióta a dollárt bevezették, könnyebb 
beszerezni a szállodának is minden alapanyagot, 
amit Zimbabwében nem tudnak venni, azt im-
portálják Zambiából és Botswanából. Az előbbi 
negyedóra kocsival, az utóbbi másfél óra, s ott 
minden kapható.

 L. Kelemen Gábor

In 1855 Dr David Livingstone became the first European to discover 
the waterfall. Upon sighting it he immediately named it after his be-
loved Queen, Victoria. Shortly afterwards it gained notoriety as one of 
the natural wonders of the world. Its one point seven kilometres wide, 
the water falls from a height of one hundred metres and five hundred 
and five million litres of water fall every second, flowing down from 
the Zambezi river. The water at the foot of the waterfall is incredibly 
dangerous and is unmatched as far as white water rapids rafting is 
concerned. The Zambezi breaks its way through the narrow basalt 
channel that separates Zambia and Zimbabwe-its a truly wonderful 
place. One can observe the twilight greyness of the water as it hits 
the pool below, the sound is fantastically loud. 
The Victoria Falls Hotel has been the destination for affluent and 
aristocratic guests since the beginning of its existence. In 1948 an 
aeroplane route from British Southampton to Johannesburg was es-
tablished. It landed at five different places along the way. The name 
of the flight was The Jungle Junction. The last destination for passen-
gers of this flight was The Victoria Falls Hotel. In memory of this route 
the hotel still runs a restaurant called The Jungle Junction. All of the 
hotel’s interior makes reference to the historical ages. The bedrooms 
all have four poster beds. The hotel’s main restaurant is dedicated 
to the memory of Dr David Livingstone and offers elegant dinners 
and dance events. Breakfast in The Jungle Junction restaurant is a 
special experience as is dinner held on the terrace of the main build-
ing. Smoking and smooth handed waiters serve delicious food for he 
guests. We spent the night in our four poster bed. 
The Director of the hotel Karl Snatar is the son of Dutch Zimbabwean 
parents who were born in Harare. We are sipping tonic on the ter-
race while he explains his role at the hotel. Snatar previously directed 
other internationally renowned hotels and now he is incredibly satis-
fied with his current place.
At the opening in 1904 The Victoria Falls Hotel was an outpost of 
British culture situated in the middle of nowhere. The hotel remained 
for the high class lady a symbol of the golden age of colonial times. 
This still holds true but of course it has been refreshed somewhat 
since it was first established. The memory of Livingstone is still vi-

tal to the hotel. The mysterious atmosphere has 
been made even richer. Now in every corner of 
the building you feel the closeness of the falls.
Lets discuss dollars further. From January 2009 
the USD and The S-African Rand became the lo-
cal currency. Since the dollar has been in opera-
tion here, it has been much easier to get every-
thing in the hotels from Zambia and Botswana.

Gabor. L. Kelemen

A Victoria Falls Hotel a brit birodalom kultúrájának előőrse volt. A szálloda megmaradt a gyarmati aranykor tanújának.

The Victoria Falls Hotel was an outpost of The British Empire. The hotel still represents the golden age of the colonial era

The Luxury Hotel near Victoria Falls
Luxushotel a vízesés párájában
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