A JÓ ÉLET
UTAZÁS

Vegyen egy Four
Seasons-villát!
Mauritiuson van, aki egyhetes nyaralásra fizet be,
mások egész hónapokra ide szöknek a hideg elől,
a leggazdagabbak pedig bevásárolják magukat egyegy luxusresortba, hogy ha az Indiai-óceánhoz
támad kedvük, saját villájuk várja őket.
SZERZŐ: CSEKE ESZTER, S. TAKÁCS ANDRÁS
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ogy az ötcsillagos Beachcomber Dinarobin célközönsége
leginkább európai, az abból
látszik a legjobban, hogy
minden második nyugágyon
könyv pihen a napozók kezében. Van köztük
jó néhány tengerpartra való thriller és romantikus regény, itt-ott felbukkan a kortárs
szépirodalom is. Kora délutánonként rendszerint békésen hortyogó sziesztázókba botlunk
a parton, többnyire fiatalok és franciák (ez nem
a hortyogás szemantikájából, hanem a könyv
címekből állapítható meg). Ők tulajdonképpen hazajárnak, hiszen a hollandok után és az
angolok előtt a franciák voltak itt legtovább
az urak, így aztán Mauritiuson a kreol mellett
szinte mindenki beszéli a nyelvüket.
A reggeli fél kilences jógaórán már csak
németek és angolok üdvözlik a napot a magyarokon kívül, közülük viszont egyelőre kevesen
fordulnak meg errefelé. A szálloda árait egyértelműen a nyugat-európai középosztályra lőtték be, a kelet-európai utazóknak túl drága, az
orosz újgazdagoknak pedig nem elég drága,
a legolcsóbb kategóriájú szobák ára körülbelül
százezer forint éjszakánként.
Visszatérve a jógaórára, a franciáknak
eszük ágában sincs ilyen korán felkelni, arról
nem beszélve, hogy természetesen minden
francia asztalnál, legyen az délben vagy este,
elfogy néhány palack francia bor. A vacsoránál dress code van, a férfiaknak kötelező
a hosszúnadrág és a zárt cipő. A trópusokon

A HÁZ MELLÉ MAURITIUSI
LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY IS
JÁR AZ EGÉSZ CSALÁDNAK,
HISZEN AZ FÉLMILLIÓ
DOLLÁROS VÉTELÁRTÓL
SZÉRIATARTOZÉK.
is zokniba bújtatott vendégek hat étterem
közül választhatnak, de a tömeg miatt így is
szinte mindig van egy kis menetrend szerinti vályúérzet. Pedig a klasszikus ötcsillagos
nagy resortok között a Dinarobin kifejezetten kellemesnek számít, ugyanis a több
mint száz szobát nem egy hatalmas épületbe tervezték, hanem két-három emeletes
kis házakba. Ezek félkört formálva egy-egy
medencét fognak körül, innen néhány lépés
a több kilométeres partszakasz, ahol szeren-
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csére még naplementekor
is eloszlik a vendégsereg.
Ha valaki a jógázóknál is hamarabb ébred, az
reggel fél hétkor hajóra szállhat, hogy delfinekkel randevúzzon. A parton
mászkálva hirdető hajótulajdonosok azzal reklámozzák a programot, hogy
ha nincs delfin, nem kell
fizetni. A hajósok minden
áldott nap azt jósolják,
hogy holnapután már esni
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fog, ezért holnapra érdemes feliratkozni.
Ha mégsem tesszük, három-négy óra alatt
megmászhatjuk a közvetlenül a resort mögött elterülő Le Morne Brabantot. A több
mint ötszáz méter magas hegy néhány éve
az UNESCO-világörökséghez tartozik, talán
a legszebb látvány a szigeten, egészen biztosan a legszomorúbb történettel. A 18. századtól szökött rabszolgák rejtőztek el a nehezen
megmászható óceánparti hegy barlangjaiban. Amikor hivatalosan eltörölték a rabszolgaságot, a katonaság hírvivőit a legenda szerint félreértették az egykori rabszolgák (azt
hitték, vissza akarják vinni őket), és levetették magukat a hegy tetejéről. Ennél sántább
legendát még életünkben nem hallottunk,
mindenesetre a nyaraló európaiak szempontjából biztosan ez a legkellemesebb változata a sztorinak.
LEGYEN ÖN IS GYARMATOSÍTÓ!
Szerencsére nem csak szörnyűségek jutnak a helyiek eszébe, ha a vén Európa szóba kerül. Elvégre a sziget lakatlan volt,
amikor az első holland hajóról megpillantották, és az európaiaknak köszönhető a cukornád is. Ez pedig a mauritiusi gazdaság máig
egyik legfontosabb eleme, természetesen
jóval a turizmus után.
A szállodák közül a gyarmati időket leginkább a The Residence idézi, és furcsa módon
ez a resort tűnik
a legalkalmasabbnak arra,
hogy hosszabb
időre itt ragadjon
az ember. A félig
nyitott koloniális
főépületen átfúj
a szél a lobbit
körülölelő tizenöt
méteres fehér
oszlopok és a gerendák között.
A bárban antik
kínai és indiai bú-
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torok sorakoznak, fél euróval többért
már szálas teát szolgálnak fel. A kertben húzódó éttermet nemes egyszerűséggel úgy nevezik: az ültetvényesház. Az óceánra néző lakosztály
nappalijában fotel, karosszék és bézs
rekamié kereszttüzében rejtőzik egy
hatalmas faszekrényben a televízió.
Ugyanígy bújtatták el a hálószobában is a baldachinos ággyal szemben.
Innen nyílik a legelőkelőbb városi
szállodákat is megszégyenítő tágas
budoár, háromrészes gardróbbal,
különböző méretű, de azonos keretű tükrökkel, zuhanykabinnal és
káddal, ennek peremén pedig olyan
ritkán fellelhető figyelmes apróságokkal, mint a fa hajkefe, a természetes szőrből készült körömkefe vagy
a fürdéshez való tönköly nyakpárna. Ez a The Residence első számú
lakosztálya, csak nyolc van belőle, és
ha valaki itt aludná téli álmát, az drágán megfizet, ezer eurót kérnek érte
éjszakánként.
A hotelben már negyedennyiért is
adnak szobát. No, nem ilyen nagyot,
nem ilyen szépet, és talán nincs
hozzá külön fürdőkártya sem. Azzal
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igénybe vehet, a tányéron nem
feltétlenül hajszálpontosan az
lesz, ami az étlapon, és a jachtklubban dolgozó kreol fiúk
lábfejükkel készséggel megtorpantják a homokon landolni kívánó szörfdeszkát, ha azon épp
egy csinos női test közeledik
fürdőruhában, hogy az egyensúlyából kizökkenő gyanútlan gyönyörűség a karjukban landoljon.

A TULAJDONOSOKNAK
ERREFELÉ NEM A PÉNZ
A LÉNYEG.
legalább nyolcféle illatos fürdővíz
közül választhat a vendég, amit majd
a komornyik készséggel megereszt,
és virágokat, gyógynövényeket és
fürdősókat öntve keveri ki a tökéletes
kádvizet. Persze az Indiai-óceán sótartalmánál és hőmérsékleténél kellemesebbet nehéz lesz kotyvasztani,
a ragyogó türkizkék víz és a strand
vakítóan hófehér homokja hívogatóbb bármely budoárnál. Ráadásul
a mauritiusi strandoknak megvan az
az előnyük is, hogy a hatalmas hullámok a parttól néhány száz méterre
csapódnak a korallzátonyhoz, ami
nemcsak turneri horizontokat rajzol
a naplementében, de a legnyugodtabb
családi programmá teszi a strandolást: apálykor az óceán gyermek
medencévé avanzsál.
A megfáradt európai strandtulajdonosnak, aki itt kívánja kiheverni
egész éves fáradalmait és átvészelni az otthoni hideget, az egyetlen
feladata, hogy ami a kiszolgálást
illeti, lemondjon elvárásairól. Két
asztal összetolása akár negyedórát is

VILLA VAN ELADÓ
Ezek azok a bosszantó, megmosolyogtató vagy őrjítő kis hibák, amik sehogy sem tudnak előfordulni egy Four
Seasons hotelben. Sok minden más
mellett éppen ezért vásárolnak pont
a mauritiusi Four Seasonsben villát
a leggazdagabb európaiak, arabok és
oroszok. Még akkor is, ha a resortot
egy mangrovelagúnába építették, és
trópusi sziget ide, Indiai-óceán oda,
a legközelebbi természetes strandig tíz
percet kell hajózni egy lakatlan szigetre, hogy a már említett türkiz csodában mártózzon meg az ember. Persze
a kanadai hotelóriás nem bízta a dolgot
a véletlenre, fehér homokot hozatott,
kókuszpálmákat ültetett, és három,
képeslapra illő strandot épített a lagúnába, a strandszigetre pedig óránként
indít motorcsónakokat. Működik: a 26
hektáron elterülő resortot a Tripadviso-
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ron évről évre megválasztják Mauritius
legjobb szállodájának. Mondanunk sem
kell, ez a legdrágább is. Itt a legolcsóbb
villa kerül ezer euróba éjszakánként, de
holtszezonban – ami Mauritiuson az
európai nyár – a töredékéért is be lehet
költözni a több mint 130 ház egyikébe.
A félpanziós árban benne van az
Ernie Els tervezte golfpálya korlátlan
használata is, ha pedig már teljesen
begolyóztunk, a spában kérhetjük,
hogy golflabdával masszírozzák meg
elnyűtt tagjainkat a balinéz terapisták. Eleinte azt hisszük, a spa menedzsere, a portugál Pedro gésagolyókra gondol, de kiderül, hogy tényleg
golflabdákkal gurítják a gyönyör felé
a vendégeket a vízre épített, cölöpökön álló zen masszázspavilonokban. Az első osztályú spa legvadabb
ajánlata egyértelműen az afrikai
rituálé, az úgynevezett Equilibrium.
Van benne bőrradír, Vichy-zuhany,
masszázs és arckezelés is, csak természetes afrikai és helyi alapanya-

gok felhasználásával, 200 percben,
szünettel és teával, két embernek
900 euróért. Talán nem véletlen,
hogy a spa visszajáró vendégei közül
a legtöbb villatulajdonos. Leginkább
francia, svájci, brit és orosz milliárdosok, akik úgy döntöttek, hogy
akarnak maguknak egy darabot
a Four Seasons világából. A környékünkről van köztük egy lengyel és
egy osztrák is.
Egy két hálószobás villa kétmillió dollárnál kezdődik. A ház mellé
mauritiusi letelepedési engedély is
jár az egész családnak, hiszen az
félmillió dolláros vételártól széria
tartozék. Kétféle konstrukcióban
lehet befektetni: korlátozott felhasználási joggal vagy anélkül. Az első
esetben 51 napot tölthet a villájában
a tulaj (ezt előre le kell foglalnia),
az év többi részében a Four Seasons
kiadásra kínálja a házat a hotelvendégeknek. Valamennyi hasonlóképp
kiadott villa bevételét összesítik,
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…vannak dolgok,
amiket ráér halogatni,
akad azonban,
amit nem érdemes!
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majd a hotellánc különböző díjainak
és költségeinek levonása után elosztják a tulajdonosok között.
Ha nincs korlátozott felhasználási
jog, akkor a tulaj dönti el, mikor lakik
a villában, és mikor adja ki. Ebben az
esetben csak a saját villáján osztozik
a Four Seasonsszel. Állítólag a gyakorlat azt mutatja – magánbefektetésekről lévén szó, nincsenek nyilvános
adatok –, hogy az utóbbi modell lehet
a jövedelmezőbb, már ha az adott
villa elég kapós. Mindenesetre a befektetés hozama jócskán elmarad egy
átlagos európai ingatlanbefektetésétől, de – ahogy a mauritiusi Four Seasons egyik pénzügyi vezetője fogalmaz – a tulajdonosoknak errefelé nem
a pénz a lényeg. Inkább az, hogy legyen itt is egy házuk a golfpálya mellett, és ha épp a környéken járnak,
be tudjanak ugrani, vagy ide tudják
küldeni a barátaikat. Nem mellesleg
a világ egyik legjobb szállodájába, ami
speciel egy kicsit az övék is. F
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