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A nemzeti park délnyugati 
oldalán kapott elhelyezést 
a lodge. Az ide látogató 
vendégeknek a legexkluzí-
vabb szafariélményben le-
het részük, hiszen a park-
ban különlegesen gazdag 
az állatvilág. A hatalmas 
mahagoni fákon tíz apart-
man lépült, helyi fageren-
dákból ácsolták és makuti 

pálmával fedték le valamennyit. A lakosztályok igazán romantikus 
lehetőséget biztosítanak a kikapcsolódásra, nem beszélve arról, 
hogy a fák levelei között igazán kellemes, hűs levegő várja a ven-
dégeket. Minden fára épített lakosztálynak külön terasza is van, 
amely a fák között panorámát biztosít az erdőre. Az apartmanok 
hatalmas ablakokat kaptak, amelyeken akár bekandikálhat né-
hány faág is az erdőből, vagy éppen egy zsiráf, elefánt. 
A klasszikusan elegáns hálószobák a természet színeit másoló 
szép bútorokat, s textil díszítést kaptak, a plafonon ventilátor pö-
rög, hogy mozgassa a levegőt, s moszkitó háló védi éjszakára 
a vérszívóktól az éppen pihenő szállóvendégeket. A fürdőszo-
bában szabadon álló kád található erdőre néző kilátással, s egy 
szabadban lévő zuhany is rendelkezésre áll a tisztálkodáshoz. 
Zuhanyzás közben mindig figyelni kell a fa tetejéről leselkedő 
majmokra.

wilderness. Cradled in the boughs of ancient mahogany trees, ten 
stilted treehouse suites, crafted from local timber and makuti (palm 
fronds), are a sophisticated blend of intimacy and romance, of-
fering privacy and exclusivity in cool, leafy surrounds. Each tree-
house suite features generous decks suspended above the forest 
floor and large windows invite the lush forest inside. 
The classically elegant bedrooms are fitted with contemporary fur-
nishings in neutral colours and textures, overhead fans and billow-
ing mosquito nets. The bathrooms have freestanding baths with 
a forest view and an outdoor shower. Overlooking a forest boma 
(outdoor dining area), guest areas are characterised by soaring 
spaces that house Dodoma artworks and tactile fabrics. An inter-
active kitchen allows guests to observe the preparation of deli-
cious Pan African food that is enjoyed in the theatrical boma, on 
dining decks or on private viewing decks with spectacular forest 
views. Breakfasts and pic-
nics are also served on the 
lakeshore.
Programme opoortunities: 
Twice-daily game drives in 
open 4x4 safari vehicles, 
optional night game drives 
(at additional Park Fee 
cost), excellent birdwatch-
ing and picnics on the 
lakeshore. ■

A Manyara-tó Nemzeti Park változatos tájakat kínál a Rift-völgy-
ben lévő, a száraz évszakban sokszor kiszáradt sóstótól kezdve 
a sűrűn fákkal benőtt erdőségeken át a meredek hegyoldalakig, 
amelyek gazdag állatvilággal rendelkeznek. A Rift-völgy ötszáz 
méteres szintkülönbséggel nyúlik bele a Manyara-tóba.
A rendkívül látványos fekvésű terület egyik különlegessége a ma-
napság ritka fára mászó oroszlánok jelenléte. A tó sekély vize esős 
évszakban tele van rózsaszínű flamingókkal, s 400 különféle vízi- és 
vándormadárfaj is honos errefelé. Óriási bivalyhordák láthatók a kör-
nyéken, akad gepárd, sok a maszáj zsiráf, s egy hatalmas elefánt- 
horda is honos errefelé. Valamennyi állat természetesen védett. 
A tóparton impalák hada is látható, amelyek az erdős völgyben is 
szép számmal feltűnnek. Sok száz baboo majom is hancúrozik 
mindenfelé, de látható erre sykes majom, mint ahogy a  rövid fülű 
galago is. Vidra, egyiptomi mongúz, víziló és kőszáli antilop szin-
tén él a nemzeti parkban.
A Mahagoni-erdő közepén található az &Beyond Manyar-tavi 
szálláshelye, amelyek a fák törzseire épültek. Ez az egyetlen szál-
láshely a Manyar-tó nemzeti parkban. A tábor úgy épült, hogy a 
legkisebb mértékben változtassa meg és zavarja a környezetet. 

Lake Manyara National Park in Tanzania offers a wilderness expe-
rience in diverse habitats, from its Rift Valley soda lake to dense 
woodlands and steep mountainsides. Here, the Great Rift Valley 
is at its most impressive, with the escarpment dropping some 500 
metres down to the lakeshore.
Apart from a spectacular setting, the park is famous for its unusual 
tree-climbing lions and the vast elephant herds it was established 
to protect. During the rainy season the lake, encrusted with pink 
flamingo, attract more than 400 species of birds, many of them 
waterfowl or migrants. Large herds of buffalo, a few cheetah, lots 
of Masai giraffe and impala roam the lake shores and the forested 
valley slopes. Troops of several hundred olive baboon appear 
alongside Sykes monkey and short-eared galago. Cape clawless 
otter, Egyptian mongoose, hippo and klipspringer are other park 
residents.
Set in the heart of a mahogany forest, &Beyond Lake Manyara 
Tree Lodge is the only lodge in Lake Manyara National Park. The 
lodge, which was designed to exert minimal impact on the environ-
ment, is situated in the Park’s southwestern region. Guests are 
offered a mostly exclusive interpretive safari in remote game-rich 

Lakosztályok a Mahagoni-erdőben, a fák törzsére építve.

Treehouse suites in the Mahagoni forest.

Tree-climbing Lions!
fára mászó oroszlánok!
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Az erdei nyitott éttermet, amely több mint elragadó, a helyiek 
Bomának nevezik. A vendégek közösségi helyiségeit afrikai mű-
vészeti munkákkal díszítették. A turisták akár együtt főzhetnek a 
konyhában a séffel, vagy csak kíváncsiskodhatnak, hogy miként 
készülnek a pan-afrikai ételcsodák. Az ételek csodás erdei kilátás 
mellett fogyaszthatók.  
A reggelit és a pikniket, vacsorát lehet kérni a tópartra vagy az 
uszoda teraszára is, egyéni igények alapján… 
Programlehetőségek: napi kétszeri szafari négykerék-meghajtású 
dzsippel, éjszakai szafari külön parkbelépő ellenében, madárles 
és piknik a tóparton. ■

►– The most exciting moments of our safari programme was 
when we wanted to go back to the lodge with our vehicle and 
we told our ranger: do not stop to see any animals, because we 
were too tired. We had the best experiences this very evening. 
We saw 5 lions, one female was relaxing on the top of a tree 
and a male baby was trying how to climb a tree. Later we saw 
11 giraffes, they were not far then 2 metres from our vehicle, 
which was more then interesting. After it we were a little bit 
frightened, becouse an elephant was standing in front of our 
vehicle and his herd were beside our car. Very close to us. The 
elephant showed his strength, reversed the vehicle. After it we 
then drove towards the elephant, which excited the herd. On 
that very night it was not easy to fall asleep.

►– A legizgalmasabb az egyik szürkület volt, amikor már si-
ettünk haza a szálláshelyre, s kértük a szafari túravezető 
rangert, hogy már ne álljon meg az állatoknál, mert túl fáradtak 
vagyunk. Ekkor történtek az igazi csodák. Öt oroszlánt láttunk, 
ebből a mama a fa tetején hevert tele hassal, s az egyik ki-
csinye éppen tanulta a fára mászást. Tizenegy zsiráf került 
közvetlenül elénk egy éles kanyar után a földúton. Két mé-
terre magasodtak mellettünk, csodás élményt nyújtva. Aztán 
féltünk egy kicsit, mert egy elefánt állt szemben a dzsipünkkel, 
s erőt mutatott nekünk, mellettünk pedig a családja figyelte az 
eseményeket. Előbb az elefánt késztetett minket hátrálásra, 
majd mi az elefántot. Alig tudtunk elaludni az izgalomtól aznap 
éjszaka.
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