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A magas örökzöld fák között került kialakításra az &Beyond Grumeti 
Serengeti sátor tábora, közvetlenül a folyóparton. Ez a legfantaszti-
kusabb hely, ahonnan igazán vad körülmények között, lehet megfi-
gyelni az állatokat, ami soha vissza nem térő élményt nyújt.
A szafari sátrak kívülről nem is árulják el, hogy belül milyen szép 
a berendezésük, dekorációjuk, s milyen sok meglepetést nyújta-
nak a vendégeknek. A zuhany a szabad ég alatt található, s az 
éjszakák során a vízilovak egymás közötti kommunikációját lehet 
hallgatni. Tradicionális, tábortűznél, s grillen készült ételek, va-
lamint sárkemencében sült finomságok kerülnek feltálalásra, a 
vendégeknek általában csorog a nyáluk, ha már csak az illatukat 
megérzik. A szabadban elköltött vacsorák különlegessége, hogy 
az égre pillantva millió csillag ragyog a vendégek felett.
A táborban közösségi helyiségeket is kialakítottak, pihenő nappali, 
bár várja a szafarizókat, amelyeket a helyi művészek tárgyaival 
díszítettek fel.

A wild and remote experience in the thick of the resident game, 
it is the perfect vantage point for one of the most famous fording 
points of the wildebeest migration. 
The whimsical sweep of flamboyant safari tents hides a blaze of 
colour in the delightful interiors, with quirky touches and tongue-
in-cheek surprises. Al fresco showers are open to the sun and 
stars, while the calls of hippo provide a nightly serenade. Tra-
ditional jikos (fires) and outdoor ovens produce mouthwatering 
aromas and dinner under a billion stars. 
Intimate guest areas boast colourful open-fronted sitting and 
dining areas and domed bar, all adorned with Yoruba beaded 
artefacts. The spacious decks are perfect for sundowners over-
looking the river, and romantic private dinners at the swimming 
pool can be arranged for any special occasion.
What to do in the Grumeti Serengeti Tented Camp? Twice-daily 
game drives in open 4x4 safari vehicles with sunrise and sun-
downer stops Specialist Safaris: Birding Safaris, Photographic 
Safaris and Balloon Safari … or choose to do nothing at all! The 
best ranger in the tented camp: Tumaini, who is a lady, the only 
one female ranger in the Serengeti, who knows more about the 
wild animals, what you can imagine. ■
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A Tanzániában lévő Szerengeti Nemzeti Park arról híres, hogy alig 
találni fákat a területen, a végeláthatatlan szavannán 35 féle vad-
állat él, s a madárvilág is rendkívül jelentős. Az &Beyond szafari 
szervező cég, amely a maga nemében a világon a legjobb szolgál-
tatást nyújtja itt, a nemzeti park nyugati felén, a Grumeti-folyó part-
ján létesített sátortábort. Azért keresi fel ezt oly sok turista, mert 
a nagy vándorláskor éppen a szálláshely közelében kelnek át az 
állatok a folyón, amelyben hatalmas krokodilok s vízilovak élnek. 
Minden évben júniusban és júliusban a Grumeti-folyón haladnak 
át az afrikai vadak ezrei, ezt hívják a nagy vándorlásnak. A zebrák 
és a többi állatok kénytelenek megkockáztatni, hogy esetleg Afrika 
leghosszabb krokodiljának fogai között végzik, mert menniük kell 
a víz és a zöldebb legelők után.
A folyó mentén erdősáv húzódik, a fákon a legszebb fekete és 
fehér Colobus majmok élnek. Máshol a Szerengetiben sehol sem 
lehet látni ezeket az állatokat. 

Famed for its vast tree-less grasslands and excellent wildlife 
sightings, the endless open plains of the magnificent Serengeti 
National Park boast 35 species of plains-dwelling game and 
prolific birdlife. &Beyond is the best safari operator in Africa, it’s 
Grumeti Serengeti Tented Camp is set in the remote western 
reaches of the Park, on a bywater of the Grumeti River, known for 
its wildebeest crossings and enormous Nile crocodiles. Tucked 
into a strip of riverine forest, guests thrill to the antics of resident 
hippo and spectacular pied white and black colobus monkeys 
(found nowhere else in the Serengeti). Every year in June and 
July, Africa’s annual Great Migration passes through Grumeti, 
and hundreds upon thousands of wildebeest, zebra and other 
herbivores cross the Grumeti River, risking the jaws of some of 
Africa’s largest crocodiles.
Vibrant and rejuvenating, &Beyond Grumeti Serengeti Tented 
Camp lies among tall evergreen trees right at the water’s edge. 

Along with the Hippos!
társbérletben a vízilovakkal!

Az &Beyond Grumeti Serengeti sátor tábora lenyűgöző.                 &Beyond Grumeti Serengeti Tented Camp is fascinating.
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►– A Grumeti Szerengeti sátortábor vitathatatlanul megérin-
tette a szívünket. A vadon éjszakai zajai lenyűgözőek voltak, 
s izgalmasak, főként amikor a bivalyok és a vízilovak haladtak 
el a sátraink mellett, nem is beszélve az oroszlánokról. S a táj! 
Ez még csodásabbnak tűnt, mint az állatok. Talán az a reggel 
volt a legemlékezetesebb, amikor egy tisztáson, ahol messzi-
re el lehetett látni, több tízezer gnú között, a hordák közepén 
parkoltunk a dzsipünkkel.

►– It was at &Beyond Grumeti Serengeti Tented Camp that we 
left our hearts. The sounds at night, particularly the buffalo and 
hippos munching their way past the tent and the lions roar-
ing, were intoxicating. And the landscape, perhaps even more 
than the animals, left us awestruck. Particularly memorable 
was the morning, when we just parked in the middle of an 
open plain surrounded by tens of thousands of wildebeest.

A speciális fából ácsolt teraszokról meg lehet csodálni a naple-
mentét, romantikus vacsorákra kerülhet sor a vízilovaktól hemzse-
gő folyóra néző panorámával, s nem szabad feledni, hogy úszó-
medence is rendelkezésre áll.
Mit lehet csinálni az &Beyond Grumeti Serengeti sátortáborban? 
Napi két szafariprogramot szerveznek a vendégeknek négykerék-
meghajtású nyitott dzsipekkel, az elsőt napfelkeltekor, a máso-
dikat naplemente alkalmával. Lehet speciális szafarikat is kérni, 
mint például madárles, fotoszafari, hőlégballonos szafari. A leg-
jobb ranger a sátortáborban Tumaini, aki egy hölgy, az egyetlen 
képviselője a gyengébb nemnek a szafari túravezetők között, aki 
olyan sokat tud a vadállatokról, hogy az ember szinte már el sem 
meri hinni. ■


