
Grófok, bárónék, hollywoodi sztárok, 
csúcspolitikusok és orosz oligarchák jár-
nak-kelnek mezítláb, inkognitóban egy apró 
szigeten az Indiai-óceánon. A házigazda há-
zaspárnak mindenkihez van egy-két kedves 

szava a homokban. Nem csoda, az illusztris vendégek kö-
zött akad, aki két hónapra ideköltözik, és több millió dollárt 
hagy itt azért, hogy a sziget egyik medencés villájában vé-
szelje át a moszkvai telet. Ezeket a klienseket csak egy gyors 
hidroplánjárat választja el a maldív nemzetközi repülőtér-
től, ahonnan magángépükkel jutnak el a fontosabb megbe-
szélésekre, hogy aztán visszatérjenek családjukhoz a para-
dicsomba. 

Egy ilyen orosz család ugyanolyan korú gyerekkel van 
itt, mint mi, így reggelinél önkéntelenül beszélgetésbe ele-
gyedünk, aminek az a vége, hogy meghívnak a villájukba 
koktélozni. Csak a több ezer négyzetméter alapterületű, ki-
lenc hálószobából álló, edzőteremmel és masszázsszalonnal 
felszerelt komplexumban derül 

ki, hogy mi a tulajdonos házaspár vendégei vagyunk egy 
filmforgatás miatt, és nem fizetővendégek, mint ők. Ettől 
függetlenül pukkan az előkelő francia pezsgő, és hozza az 
inas a fehér csokoládéba mártott epreket. 

A vendéglátó orosz feleség azon értetlenkedik, hogy mi 
miért nem repítettünk ide egy bébiszittert a nyaralásra a fi-
unkhoz. Őket például három dadus segíti itt is, mert a férje 
mindig friss és kipihent pesztrát akar a gyerekeinek, így 
egy-két naponta, vetésforgószerűen váltják egymást. Meg-
próbálkozunk megosztani néhány részletet a mi otthoni 
életkörülményeinkről és a munkánkról, utóbbit olyan izgal-
masnak találják, hogy meghívást kapunk villájukba a fran-
cia Riviérán, „amikor legközelebb arra járunk”. (Erre lap-
zártáig nem került sor.)

Visszatérve vendéglátóinkra, a tekintélyes indiai Shivda-
sani családból származó brit üzletember és a magas, szőke, 
kék szemű svéd divatmodell románcából nemcsak életre 
szóló házasság született, hanem a világ néhány legexkluzí-
vabb luxusreszortja, például a Soneva Fushi a Maldív-szige-
teken vagy a Soneva Kiri Thaiföldön. 

A thai csodáról írtuk első utazási cikkünket a magyar 
Forbes első számába, a maldív privát szigeten pedig filmet 

JÓ ÉLET

Sonu és Eva privát szigetén még az Apple 
vezető mérnöke kezében sem látni telefont. 
Az éjszakánként akár tízmillió forintos villákban 
egyetlen gombnyomással kikapcsolhatjuk a wifit, sőt, 
leszámítva egyetlen kávézót, a sziget többi részén 
sincs internet. Ide Sir Richard Bransontól Madonnáig 
azért jön mindenki, hogy kikapcsolódjon a digitális 
világból. Öt év távlatából egyértelmű, hogy a magyar 
Forbes első utazási cikkének szereplői busásan 
jövedelmező résre tapintottak rá.
ÍRTA: CSEKE ESZTER ÉS S. TAKÁCS ANDRÁS

Az új luxus: 
digitális detox

ARANY KAVIÁR
BEFOGADÓKÉPESSÉG: 

15 asztal (58 szék, e fölött nem lehet fine diningot 
megvalósítani. Foglalni szükséges.)

BORSCS (CÉKLALEVES ZÖLDSÉGGEL, HÚSSAL): 
2500 forint

PELMENYI (HÚSSAL TÖLTÖTT FŐTT TÉSZTA): 
3500 forint

VODKA: 
1800 forinttól 
FORGALOM: 

151 millió forint (2016)
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forgattunk az idei dokumentumfilm-sorozatunkba, amely 
arról szól, hogyan változtatja meg a technológiai bumm a 
korábban elzárt, tradicionális közösségek életét a himalá-
jai buddhista kolostoroktól egy évszázadokon át izolált szi-
getig az Indiai-óceánon. (A sorozat szerda esténként látható 

a Duna TV-n, a maldív epizód november 21-én kerül adás-
ba.) A Maldív-szigetekre utazva így újra találkozhattunk 
Shivdasaniékkal, akik azóta is abból élnek, hogy megvaló-
sítják dúsgazdag vendégeik álmait, de még mielőtt a klien-
sek megálmodnák őket.

HALÁSZHÁLÓBÓL VILÁGHÁLÓ
A témát az adja, hogy miközben a Soneva Fushira 
azért járnak a világ leggazdagabb emberei, hogy ki-
kapcsolódjanak a digitális világból, az alig egy kilo-
méterre levő szomszédos szigeten napi 10–12 órát 
töltenek az okostelefonjukon a maldívok. Az egykor 
hermetikusan elzárt sziget halászainak leszármazottai 
mára óriási mobiltornyot építettek maguknak, hogy 
a lehető legerősebb hálózattal kapcsolódhassanak 
a világhoz. Dokumentumfilmünk ebben az abszurd 
kontrasztban merül el az óceán közepén, de most lás-
suk, mi történt az elmúlt öt évben Sonuval és Evával.

2013-ban ismerkedtünk meg, amikor interjút készítet-
tünk velük, és az eredeti, természetes alapanyagokra épülő, 
kreatív lakberendezésen túl leginkább azt találtuk inspirá-
lónak, hogy alkotópárosként mennyire jól kiegészítik egy-
mást. Azóta többször találkoztunk: megmutatták legújabb 
reszortjukat, mikor még épült, és rögtön miután megnyi-
tották; barátaikkal együtt elsőként próbálhattuk ki pop-up 
éttermüket, amit egy közeli lakatlan szigeten rendeztek be; 
de visszatérhettünk thaiföldi félszigetükre is, sőt itt tölthet-
tük a várandósság legszebb napjait. 

A Maldív-szigetekre utazva 
újra találkozhattunk 
Shivdasaniékkal, akik azóta is 
abból élnek, hogy megvalósítják 
dúsgazdag vendégeik álmait, 
de még mielőtt a kliensek 
megálmodnák őket.

Fine-dining 
vacsora a Soneva 
Fushi saját 
veteményese 
fölött a Fresh 
in the Garden 
étteremben
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tatják két hatal-
mas villából álló birtokukat, hátha ismerünk valakit, 
aki szívesen kivenné tízmillió forintért éjszakán-
ként. (Lapzártáig ilyen ismerősünk nem akadt.)

DE MIÉRT ÉPPEN A SONEVA?
Amikor sikerük titkáról beszélgetünk Sonuval és 
Evával, azzal kezdik, hogy náluk nincs kábeltévé. 
Amilyen triviálisnak hangzik, olyan fontos ez. Sok 
vendég azt hiszi, hogy még tévé sincs, pedig az ágy 
lábánál fekszik három dizájnbőrönd egymás tetején, 
és ha a legfelsőt kinyitjuk, ott lapul egy óriási plaz-
matévé. Csakhogy ha bekapcsoljuk, nincs adás. (Per-
sze a hotel többezres filmgyűjteményéből lehet vá-
logatni, és a laptopunkkal is összeköthetjük, már ha 
elhoztuk magunkkal a Maldív-szigetekre.) 

A kliensek és a szakma kezdeti értetlenkedését 
azzal oszlatták el, hogy nekik szent meggyőződésük: 
minden, ami az otthoni világra emlékezteti a ven-
déget, az kizökkenti a nyaralásból, és ezt meg kell 
akadályozni. Az Oxfordban angol irodalmat tanult 
Sonu célja itt éppen az, hogy „felfüggessze a hitet-
lenséget”, ahogy Shakespeare teszi, amikor a Szent 
Iván-éji álomban a színdarabon belül a színészek 
színdarabot adnak elő, így aztán a néző úgy érzi, 
hogy amit ő lát, az csakis a valóság lehet…  Ennek 
szellemében biztatják arra a szigetlakókat, hogy itt 
ne telefonáljanak, és ne internetezzenek, sőt ne is té-
vézzenek, hogy ne zökkenjenek ki a jelenből, hanem 
élvezzék a nyaralás minden pillanatát. 

Indiai jógaoktatók, thai masszőrök, hajóflotta, 
komornyikok hada, csillagvizsgáló, időnként Miche-
lin-csillagos szakácsok és 200 kertész dolgozik azon, 
hogy legyen miből nem kizökkenni. De hogy a ven-

Eszter a terhesség 
felénél tartott, ami-
kor a Soneva Kiri-
ben egy fáról vékony 
zöld kígyó pottyant 
mellé a medencébe. 
A helyiek odáig vol-
tak a gyönyörűségtől, 
hogy a termékenység 
sziszegő szimbóluma 

éppen egy várandós nő mellett mártózott meg a víz-
ben, Eszter inkább tempósan kiúszott a medencéből.

Közben egy óceánnal arrébb, öt év elteltével a So-
neva maldív szigetén már csak két telek maradt 
„eladó”. Sonuék kifejlesztettek egy, a luxusvendég-
látásban meglehetősen ritka üzleti modellt: a ven-
dégek megvásárolhatják a sziget legszebb házait, 
sőt építtethetnek is maguknak saját tengerparti vil-
lát. Az árak ötszázmillió forint körül kezdődtek, de 
a nagyobb villák milliárdokba kerültek. Cserében 
a tulaj néhány hetet kvázi ingyen nyaralhat a saját 
házában, kedvezményt kap az ellátás árából, amikor 
pedig nincs itt, és kiadják a házát, megkapja a bevé-
telt, persze miután levonták belőle a reszort rá eső 
költségeit a karbantartástól az üzemeltetésig. 

A leendő vevők általában arra jutnak – hol rövid 
fejszámolás, hol pénzügyi igazgatótanácsuk hatásá-
ra –, hogy ez alapvetően nem pénzügyi, hanem úgy-
nevezett „életmód-befektetés”. A tulajdonosoknak 
jellemzően ez a harmadik, negyedik otthonuk a vi-
lágban. Van itt háza nyugat-európai sztárpszichiá-
ternek, akivel ebédidőben Jungról lehet beszélgetni, 
német iparmágnásnak, akit sosem látunk, és skandi-
náv milliárdos családnak is, akik boldogan megmu-
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A Soneva saját 
yachtján friss 
sushit szolgálnak 
fel

A sziget hat 
étterme közül a 
japán étterem 
a tengerparton 
kapott helyet
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az eredeti, amiért még Christiano Ronal-
do is elbumlizott idáig, hogy kifizessen éj-
szakánként legalább 600 ezer forintot. A he-
lyiek azt mesélik, hogy hiába a magángép, 
hiába a first és a business class, a Maldív-szi-
getekre érkező vendégekben becsekkoláskor 
az a közös, hogy a 10–20–30 óra utazás után 
mindannyian úgy néznek ki, mint a mosott 
fekália. (Természetesen kivéve Ronaldót.)

A Gili Lankanfushi személyzete kedve-
sen elkéri a vendégek cipőit, mielőtt partot 
érnének (ugye „no news, no shoes”), a láb-
belik elegáns lenzsákba kerülnek a vakáció 
végéig, ez ugyanis azon nagyon kevés mal-
dív sziget egyike, ahol szinte mindig min-
denki mezítláb van. Mobiltelefont is alig 
látni a vendégek kezében, itt a stáb azon dol-
gozik, hogy a fél világ átrepülése után az 
ember elfelejtse, hogy honnan jött, és egy-
két hétig cipő meg telefon nélkül élvezze ezt 
az időutazást a természet egy különösen lágy 
ölén.

VIRTUÁLIS NAPLEMENTE
Közben a legújabb és legtrendibb reszor-
tok már abban versenyeznek, hogy a vendé-
geik még véletlenül se felejtsék el, honnan 
jöttek, és mennyi pénzük van, sőt lehe-
tőleg folyamatosan osszák meg élménye-
iket sorstársaikkal az Instagram-nirvá-
nában. Ennek eklatáns példája a nemrég 
megnyílt St. Regis Vommuli. A nemzet-
közi repülőtérről a hidroplánterminál-
ra autózva iPadet nyomnak a kezünkbe, 
és a képernyőn megjelenik egy szalma-
kalapos, élére vasalt inges fiatalember, az 
előre felvett welcome-videóban a nevün-
kön szólít minket, és elmagyarázza, hogy 
ő lesz a lakájunk, ő viseli majd gondunkat 
a következő napokban, és szívesen segít 
kipakolni a bőröndjeinket. 

Az előző sziget természetes és laza 
eleganciája után kissé mesterkéltnek hat 
ez a bevonulás, de a naplemente itt is 
ugyanolyan bámulatos lesz, mint a leg-
több maldív horizonton, gondoljuk, és ér-

kezés után rögtön a bárka 
alakú bár felé vesszük az 
irányt. A bárpult előtt ezüst-
színű magas sarkú cipőben 
egy orosz manöken szaxofo-
nozza félplaybackben, hogy 
„Paradise”, a víz fölé nyúló 
terasz napágyaiban koktélo-
zó tömeg ejtőzik, és mikor 
a legszebb színekben pom-
pázik az ég meg a tenger a le-
menő nap fényében, hirtelen elnémul az 
emberi hang, csak a szaxofon szól, és egy-
szer csak észrevesszük, hogy mindegyik 
vendég a telefonjára görnyed. Pár másod-
percbe telik, mire leesik a tantusz: most 
posztolják a naplementét!

Rá kell jönnünk, hogy ez nemcsak kor-
szellem, a hely szelleme is. A lakberende-
zési és utazási magazinok címlapjaira kí-
vánkozó trendi villákban a kád közvetlenül 
a panorámaablak mellett kapott helyet, 
ahonnan a végtelen óceán tárulna elénk, ha 
nem pont fordítva tették volna be a kádat, 
úgy, hogy a fürdőszobai tv felé nézzen.

Másnap belebotlunk a sziget köze-
pén álló Banyán-házba, itt van az edzőte-
rem, a gyerekklub és a könyvtár, büszkén 
mesélik róla, hogy felülről pont úgy néz 
ki, mint egy banyán- (egyfajta füge-) fa, 

az épület elemeit pedig Ausztriából szál-
lították ide. Amikor arról érdeklődünk, 
hogy miért éppen banyán alakúra tervez-
ték, kiderül, hogy mert itt állt a sziget leg-
nagyobb és leggyönyörűbb banyánfája. 
Azt vágták ki, és annak a helyére építet-
ték a drónfelvételeken jól mutató oszt-
rák remekművet. A St. Regis manikűrö-
zött kertjében az egymás hegyére-hátára 
épített villák közt barangolva az a be-
nyomásunk, mintha a maldív dzsungelt 
betondzsungelre cserélték volna, és sajnos 
hiába az első osztályú étel- és italválaszték, 
az ötcsillagos személyzet és a világhírű épí-
tésziroda, épp csak a Maldív-szigetek ma-
radtak ki ebből a luxushotelből.

CETEK A HOLTSZEZONBAN
A St. Regisnek ugyancsak homlokegye-
nest az ellentéte a Baa Atollban található 
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A Gili Lankanfushiban a 
‘no news, no shoes’ elve 
alapján lehet pihenni
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A Kihaa reszort búvároktatóival, 
manta rájákkal és cetcápákkal 
úszhatunk
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dégek több mint fele visszajáró (ez 
az arány egy átlagos maldív luxus-
hotelben 5–10 százalék), az Sonu 
és Eva szerint annak köszönhető, 
hogy az ő élményeikbe tényleg bele lehet feledkezni, 
hiszen a vendégek nem az okostelefon és a közösségi 
média szűrőin keresztül élik át a nyaralást.

Szinte szóról szóra ugyanezt halljuk vissza az 
Apple vezető mérnökétől és feleségétől egy közös va-
csoránál, akik nemcsak itt, de odahaza, San Fran-
ciscóban is olyan otthont teremtettek maguknak, 
ahol nem zavarja őket semmi és senki, a házukat le-
árnyékolták a térerőtől, és wifi sincs, pont, mint 
a Soneva-villákban. A gyerekeik wifi- és kütyümen-
tes Waldorf-iskolákba járnak, és mint kiderül, a Szi-
lícium-völgy elitjében ezzel messze nincsenek egye-
dül, ahogy Steve Jobs sem volt hajlandó iPadet adni 
a lánya kezébe tinédzser koráig. 

De nemcsak a zavartalan otthoni pihenésről vagy 
az iskolai koncentrációról beszélnek, hanem konkré-
tan a mobiltornyokból, wifirouterekből és egyéb an-
tennákból, így a telefonjainkból is származó elekt-
romágneses sugárzás lehetséges veszélyeiről. Ezt az 
Apple egyik vezető beosztásban dolgozó, milliárdos 

mérnökétől hallani, finoman szólva sokkol minket.
Egy másik alkalommal a Soneva-törzsvendégek 

közül egy skót bárónével beszélgetünk, aki évtizedek 
óta olyan különleges szűrőket és eszközöket hasz-
nál skóciai kastélyában, amelyek elnyelik az elekt-
romágneses sugárzás egy részét, és „természetesen” 
nála sincs wifi.

Sonu és Eva köré nem véletlenül gyűltek ezek az 
emberek. Eva azt állítja, hogy régóta maga is érzéke-
nyen reagál a sugárzásra, olyannyira, hogy a váro-
sokat is kerüli, sőt más maldív sziget hoteljébe sem 
megy át, mert többnyire az egész szigetet beteríti 
a wifi, neki pedig megfájdul a feje, és nem alszik jól. 
(Otthonában, Svédországban egyébként betegség-
ként tekintenek ennek az állapotnak a súlyosabb for-
májára, ez az elektroszenzitivitás.)

Az óceán közepén beszélgetni minderről egy 
földnyelven, amit a régi szép időkben Angelina 
Jolie és Brad Pitt is kibérelt magának, kissé szürre-
álisnak hat, különösen úgy, hogy a háttérben villog 
a szomszéd sziget óriási mobiltornya, amely majd-
nem olyan magas, mint amilyen széles maga a sziget. 
Az viszont az elmúlt öt év távlatából biztosan lát-
szik, hogy Sonu és Eva olyan piaci résre tapintott rá, 
amely a technológia megállíthatatlannak tűnő fejlő-
dése és terjedése közepette garantálja nekik a sikert. 
Ugyanis amit kínálnak, napról napra egyre ritkább 
a világban, és úgy tűnik, éppen a digitális detox az, 
amire a felső tízezer a legtöbb pénzt áldozza, ha uta-
zásról van szó. F

Sonu és Eva 
saját szigetük 
egyik banyanfája 
tövében
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A szigeten a 
vendégek mezítláb 
reggeliznek a 
homokban a 
pálmafák alatt
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az eredeti, amiért még Christiano Ronal-
do is elbumlizott idáig, hogy kifizessen éj-
szakánként legalább 600 ezer forintot. A he-
lyiek azt mesélik, hogy hiába a magángép, 
hiába a first és a business class, a Maldív-szi-
getekre érkező vendégekben becsekkoláskor 
az a közös, hogy a 10–20–30 óra utazás után 
mindannyian úgy néznek ki, mint a mosott 
fekália. (Természetesen kivéve Ronaldót.)

A Gili Lankanfushi személyzete kedve-
sen elkéri a vendégek cipőit, mielőtt partot 
érnének (ugye „no news, no shoes”), a láb-
belik elegáns lenzsákba kerülnek a vakáció 
végéig, ez ugyanis azon nagyon kevés mal-
dív sziget egyike, ahol szinte mindig min-
denki mezítláb van. Mobiltelefont is alig 
látni a vendégek kezében, itt a stáb azon dol-
gozik, hogy a fél világ átrepülése után az 
ember elfelejtse, hogy honnan jött, és egy-
két hétig cipő meg telefon nélkül élvezze ezt 
az időutazást a természet egy különösen lágy 
ölén.

VIRTUÁLIS NAPLEMENTE
Közben a legújabb és legtrendibb reszor-
tok már abban versenyeznek, hogy a vendé-
geik még véletlenül se felejtsék el, honnan 
jöttek, és mennyi pénzük van, sőt lehe-
tőleg folyamatosan osszák meg élménye-
iket sorstársaikkal az Instagram-nirvá-
nában. Ennek eklatáns példája a nemrég 
megnyílt St. Regis Vommuli. A nemzet-
közi repülőtérről a hidroplánterminál-
ra autózva iPadet nyomnak a kezünkbe, 
és a képernyőn megjelenik egy szalma-
kalapos, élére vasalt inges fiatalember, az 
előre felvett welcome-videóban a nevün-
kön szólít minket, és elmagyarázza, hogy 
ő lesz a lakájunk, ő viseli majd gondunkat 
a következő napokban, és szívesen segít 
kipakolni a bőröndjeinket. 

Az előző sziget természetes és laza 
eleganciája után kissé mesterkéltnek hat 
ez a bevonulás, de a naplemente itt is 
ugyanolyan bámulatos lesz, mint a leg-
több maldív horizonton, gondoljuk, és ér-

kezés után rögtön a bárka 
alakú bár felé vesszük az 
irányt. A bárpult előtt ezüst-
színű magas sarkú cipőben 
egy orosz manöken szaxofo-
nozza félplaybackben, hogy 
„Paradise”, a víz fölé nyúló 
terasz napágyaiban koktélo-
zó tömeg ejtőzik, és mikor 
a legszebb színekben pom-
pázik az ég meg a tenger a le-
menő nap fényében, hirtelen elnémul az 
emberi hang, csak a szaxofon szól, és egy-
szer csak észrevesszük, hogy mindegyik 
vendég a telefonjára görnyed. Pár másod-
percbe telik, mire leesik a tantusz: most 
posztolják a naplementét!

Rá kell jönnünk, hogy ez nemcsak kor-
szellem, a hely szelleme is. A lakberende-
zési és utazási magazinok címlapjaira kí-
vánkozó trendi villákban a kád közvetlenül 
a panorámaablak mellett kapott helyet, 
ahonnan a végtelen óceán tárulna elénk, ha 
nem pont fordítva tették volna be a kádat, 
úgy, hogy a fürdőszobai tv felé nézzen.

Másnap belebotlunk a sziget köze-
pén álló Banyán-házba, itt van az edzőte-
rem, a gyerekklub és a könyvtár, büszkén 
mesélik róla, hogy felülről pont úgy néz 
ki, mint egy banyán- (egyfajta füge-) fa, 

az épület elemeit pedig Ausztriából szál-
lították ide. Amikor arról érdeklődünk, 
hogy miért éppen banyán alakúra tervez-
ték, kiderül, hogy mert itt állt a sziget leg-
nagyobb és leggyönyörűbb banyánfája. 
Azt vágták ki, és annak a helyére építet-
ték a drónfelvételeken jól mutató oszt-
rák remekművet. A St. Regis manikűrö-
zött kertjében az egymás hegyére-hátára 
épített villák közt barangolva az a be-
nyomásunk, mintha a maldív dzsungelt 
betondzsungelre cserélték volna, és sajnos 
hiába az első osztályú étel- és italválaszték, 
az ötcsillagos személyzet és a világhírű épí-
tésziroda, épp csak a Maldív-szigetek ma-
radtak ki ebből a luxushotelből.

CETEK A HOLTSZEZONBAN
A St. Regisnek ugyancsak homlokegye-
nest az ellentéte a Baa Atollban található 
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A Gili Lankanfushiban a 
‘no news, no shoes’ elve 
alapján lehet pihenni

FO
TÓ

K
: G

IL
I L

A
N

K
A

N
FU

SH
I, 

ST
. R

EG
IS

 
V

O
M

M
U

LI
, K

IH
A

A
, F

O
U

R
 S

EA
SO

N
S

A Kihaa reszort búvároktatóival, 
manta rájákkal és cetcápákkal 
úszhatunk
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