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megy, amilyen nehezen indult ez az út, a Maldív-szi-
geteken aztán megtaláljuk a világ legbababarátabb 
reszortját.

TÜRKIZ TÉTLENSÉG
A Laamu-atollban terül el a Six Senses Laamu ma-
gánszigete, körben türkizkék víz, a korallzátonyon 
túl mélykék óceán. Ugyanezek a színek köszönnek 
vissza a bungalókban és a reszort éttermeiben a túl-
méretezett – így aztán kisbabával végtelenül kényel-
mes – hatalmas kanapékon. Olyan széles, úgyneve-
zett nappali ágyak ezek, hogy fél napot is boldogan 
tesped rajtuk az ember a lagúna legszebb árnyalatai-
ban pompázó lenvászon párnák között, közben friss 
kókuszvizet szürcsöl, és bámulja a tengert. 

Ráadásul közvetlen közelről, ugyanis a reszort 
legnagyobb része – néhány parti villát leszámít-
va – a vízre épült. Cölöpökön áll egy kisebb vízivá-
ros, rajta recepció, négy étterem, könyvtár és búvár-
központ. A sziget távolabbi pontjairól egy-egy stég 
nyúlik mélyen a tenger fölé, jobbra-balra összesen 
vagy hatvan vízi villa, még a WC-n ülve is a vízi vi-
lágot kémlelhetjük az üvegpadlón át. Telihold idején 
– mikor már alszik a gyerek – lámpa nélkül lehet ol-
vasni a teraszon. De ami végképp zene füleinknek: 
a szobaszerviz fél órán belül bármilyen pépet vagy 
pürét házhoz szállít a babának a sziget veteményesé-
ben termelt biozöldségekből.

Egyéves korig maga a béke szigete ez a kis para-
dicsom, de a következő két évben sikítva rohangál-
hatunk a gyerek után a cölöpökön álló vízivárosban, 

bele ne essen a vízbe. Aztán hároméves kortól olyan 
trópusi programokkal várják az oviskorú vendége-
ket a sziget közepén levő gyerekklubban, hogy ne-
künk is kedvünk támadna beszállni. 

A maldív pesztrák hol pizzát sütni viszik a kicsi-
ket az olasz szakácshoz, hol teknősfigurákat farig-
csálnak kókuszdióból, a naplemente előtt homok-
kastélyt építenek a tengerparton, a déli hőségben 
beugrik egy-egy képes-videós előadásra a reszort 
tengeri biológusa, majd manta rája jelmezt festenek, 
ha pedig esik, a sziget ingyenes fagyizójába vonul az 
egész bagázs, ahol 36 házi fagyiból választhatnak, sőt 
a bangladesi fagylaltmester megmutatja nekik, ho-
gyan készül a szorbé. 

Amikor leszáll az éj, a tengerparton hatalmas ki-
vetítőt állítanak fel, babzsákokból nézőteret rendez-
nek be, és elindul a polinéz legendáról szóló rajzfilm, 
a Vaiana. A mangrove elé varázsolt minisvédasztalt 
már tényleg nem hisszük el, onnan csipegethetnek 
a csillagos ég alatt mozizó gyerekek, amíg a szülők 
nyugodtan vacsoráznak.

KÁROLY HERCEG VENDÉGEI
Ennél lényegesen egyszerűbb, földrajzilag közelibb 
és kulturálisan kevésbé sokkoló környezetben talál-
juk magunkat Erdélyben, ahol szekéren zötykölő-
dünk a miklósvári tehenek felé, akiket évről évre Ká-
roly herceg is megcsodál. Igaz, ő sétabottal járja az 
erdőt, és János, Kálnoky gróf mindenese csak a biz-
tonság kedvéért hajtja előtte a szekeret. Elvégre itt 
medvékkel találkozhat az ember, ha nem vigyáz, de 
legjobban teszi, ha a világszerte elismert természet-
fotós, Máté Bence egyik erdélyi medvelesébe látogat 
el, az sincs messze innen. 

Mindenesetre szállás gyanánt gyerekkel keresve 
sem találhatnánk job-
bat Kálnoky gróf és Ká-
roly herceg közös foga-
dóinál Miklósváron és 
Zalánpatakon, ugyanis 
olyan itt, mintha előke-
lő nagymamánkat láto-
gatnánk meg a határon 
túl. Nincs két egyforma 
szoba, mindet a kör-
nyékről felvásárolt pa-
rasztbútorokkal rendez-
ték be.

A kifejezetten kisgyerekes családoknak kitalált szállodák sokaknak elviselhetetlenek az állandó 
zsivaj és az intézményesült gügyögés miatt. Az On the Spot filmeseinek gyermeke hároméves 

koráig harminc országban járt. A világjáró szülők szubjektív toplistájukban olyan bababarát 
hotelekről, reszortoktól és fogadókról mesélnek, ahol egyszerre érezhetik jól magukat a felnőttek 

és totyogó gyermekeik, Észak-Amerikától Erdélyen át Indiáig.

A szobaszerviz fél órán belül 
bármilyen pépet vagy pürét 
házhoz szállít a babának 
a sziget veteményesében 
termelt biozöldségekből.
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Első tengerentúli járatunkra a délutáni órákban 
csekkolunk be a ferihegyi repülőtéren, és még 
nem sejtjük, hogy ez lesz a következő három 
év legnehezebb repülése. A fiunk még nincs 
öt hónapos, már megjárt jó néhány európai 

országot. Eddig az autózást viselte a legrosszabbul, a vo-
natot sokkal jobban, de legédesebben az egy-két órás re-
püléseket aludta át. Most viszont délután van, nyűgös, és 
ötórás út vár ránk. Kettesben hiába repültük már körbe 
a Földet jó párszor, most izgulunk. 

Erre egy idétlen utas fényképezni kezdi a családun-
kat. Szépen kérjük, hogy a gyereket ne fotózza, de mi-
után elfoglalja a helyét, feláll, és folytatja. A gyerek sírni 
kezd – nyilván érzi, hogy megy fel bennünk a pumpa, mi 
meg próbálnánk megnyugtatni, de nem megy. Aztán fel-
szállunk, jön az ismerős, egyenletes zúgás (kisgyerme-
kes szülők legnagyobb barátja az úgynevezett fehér zaj 
a mosógéptől a repülőgépig), a fiunk szépen elalszik, mi 
pedig megfogadjuk, hogy tengerentúli útra legközelebb 
vagy reggel, vagy este indulunk. Az átszállás olyan simán 

Zalánpatakon 
konkrétan Károly 
herceg szobája is 

kiadó

Maldív bio-veteményes 
a pálmafák árnyékában 
az Indiai-óceánon

Majomcsalád a medence mellett 
és homokkastély az óceán partján
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Amikor Károly herceg beleszeretett Erdélybe, tá-
voli rokonát, Kálnoky grófot hívta segítségül, hogy 
kiépítse itt kis uradalmát. Úgy próbálják konzer-
válni ezt az Európa-szerte egyedülálló, még min-
dig viszonylag érintetlen természeti és kulturális 
környezetet, hogy meghonosították Székelyföldön 
a fenntartható turizmust. Többek között a BBC-n vi-
szik hírét, hogy erre bizony mindannyiunknak vi-
gyázni kellene, így aztán a vendégek zöme Nyu-
gat-Európából jön, furcsamód alig hallani magyar 
szót.

Utolsó este Kálnoky gróf vendégül lát minket egy 
házias vacsorára, amire talán túlságosan is izgatot-

tan készülhettünk a szo-
bánkban, ugyanis a főé-
tel felszolgálása közben 
a két és fél éves fiunk fel-
teszi az alapkérdést: „Mi 
az, hogy Kálnoky gróf?” 
Mire Kálnoky Tibor el-
neveti magát, mi pedig 
a pedagógiai felelősség 
történelmi súlya alatt 
megpróbáljuk gyerek-
nyelvre fordítani a ne-
mesi família regénybe 
illő történetét Mária Te-
réziától Trianonon át 
Károly hercegig.

INDIAI  
KÉNYEZTETÉS
Hasonlóképp tör-
ténelmi kontextus-
ban találjuk magunkat 
Új-Delhi egyik legké-
nyelmesebb és legzöl-

debb hoteljében, a The Imperial nevű több mint 
nyolcvan éves szállodában. Arról híres, hogy 
a 40-es években itt találkozott Mahatma Gandhi 
a Londonból érkező Mountbatten báróval, hogy 
átbeszéljék Pakisztán és India határvonalát és 
a két ország függetlenségének kikiáltását. Az ele-
gáns hotel kínosan vigyáz arra a kifejezetten ké-
nyelmetlen asztalra és székekre, ahol a megbe-
szélés zajlott. 

Belegondolni is bizarr, hogy az évszázad leg-
nagyobb népvándorlását és egymillió ember ha-
lálát követelő brit történelmi manőver – amiről 
egy-két éve filmet is forgattunk –, többek között 
ennél az asztalnál alakult, ahol hetven évvel ké-
sőbb most a legkülönbözőbb doshákat szolgálják 
fel reggelire a vendégeknek. És ahol a fiunk biz-
tonságos körülmények között ismerkedhet az in-
diai konyhával, anélkül, hogy fenyegetné a híres 
„Delhi-belly”, azaz a városba látogató nyugati tu-
ristákat rendre leteperő, a bélflóránknak merő-
ben ismeretlen baktériumoknak köszönhetően 
hódító hasmenés veszélye.

A hotel hatalmas kertje igazi kis oázis Új-Delhi 
megállás nélkül dübörgő forgatagában. A gyerek-
barát medencébe csobbanva egyértelművé válik, 
hogy ha valaki családostul India felé veszi az irányt 
(ahogy tettük azt mi is vagy háromszor az elmúlt 
három évben, hiszen a kontinens a legkülönbö-
zőbb kulturális világokat rejti a tibeti emigrációtól 
Dél-India jógaközpontjaiig), és Delhiben landolna 
a gép, ezt a hotelt ajánljuk majd. 

Miközben a gyerek a papagájokat figyeli a ha-
talmas fákon a kertben, mi a szálloda homlokza-
tát csodáljuk. Az art decóval keveredő koloniá-
lis építészeten már csak a szobák és a belső terek 
tesznek túl, a maharadzsák tágas, kényelmes vi-
lágát sikerült ötvözni bennük a viktoriánus di-
zájnnal. Utolsó nap, a szobából kilépve hatalmas 
bajsza és még nagyobb turbánja alól mosolyog 
ránk a londiner. Felkapja fiunkat, kocsijára ülte-
ti a bőröndök mellé, és együtt tűnnek el a folyo-
só végén a kanyarban.

CSALÁDBARÁT NIAGARA
Ha nem nagyvárosi kultúrsokkra vágyunk, 
hanem a természet egy életre szóló csodáját sze-
retnénk átélni családilag, a Niagara vízesésnél 
nehéz lenne robusztusabb és felejthetetlenebb 
élményt találni. Csakhogy Észak-Amerika leg-
nagyobb vízhozamú vízesése érthető módon 
olyan turistalátványossággá nőtte ki magát, 
hogy egymást érik a sok száz szobás hotelek, az 
utcai árusok, és csak úgy hömpölyög a tömeg, 
különösen hétvégén. És mivel a legtöbben 
egyetlen délutánra jönnek, a vendéglátósok sem 
a visszatérő vendégekre hajtanak, ezt sajnos 
mindennek az ízén érezni. 

Pedig érdemes akár többször is megnézni 
a Niagarát, fentről is, lentről is, az itteni viszo-
nyokhoz kialakított hajóval, esőka-
bátban beúszhatunk a vízfüggöny 
elé, ahol már alig halljuk egymást, 
és soha nem látott közelségbe kerü-
lünk ezzel az elképesztő víztömeg-
gel. Ehhez érdemes néhány napot 
a közelben tölteni, csakhogy a ví-
zesés közvetlen környezete a fent 
említett turisztikai tényezők miatt 
nem éppen gyereknek való vidék. 
De találtunk egy álmos, festői kis-
várost alig fél óra autózásra a víze-
séstől: Niagara on the Lake-et az 
Ontario-tó és a Niagara folyó talál-
kozásánál. 

A kanadaiak csak „az ország 
legédesebb városának” becézik. 
Gyalog be lehet járni az egészet, tele 

van hangulatos kis francia éttermekkel és ere-
deti angol pubokkal, és nem mellesleg egy iga-
zán családbarát szállodával, ahol kifejezetten 
gyerekes utazóknak alakították ki az otthonos, 
egy-két hálószobás lakosztályokat. Kevés olyan 
hotelt találni a világon, amelynek a Tripadvi-
soron sok száz értékelés után is töretlenül 5,0 
marad az átlaga. A „124 on Queen Hotel & Spa” 
ilyen. 

Pedig alig találkozunk a szálloda személy-
zetével, inkább a tágas konyhában főzünk ma-
gunknak, mintsem a hotel éttermében vacso-
ráznánk, és talán éppen ezért ez a szállodai 
viszonylatban szokatlan otthonosság, amely tö-
kéletes bázisnak bizonyulhat akár az ősziba-
rack-fesztivál portéká-
inak végigkóstolására, 
akár a Niagara-túrá-
hoz. A tóparti jó le-
vegőn a hatalmas séták 
során garantáltan 
szembejönnek a város-
ka többnyire nyugdíjas 
lakói, és biztosan lesz 
egy-két kedves szavuk 
hozzánk, ha gyerekkel 
grasszálunk Niagara on 
the Lake utcáin.

MENNYIBE KERÜL?
Egy szoba induló ára 

(forint/éj):
Maldív-szigetek: 

160 000
Erdély:  

32 000 
India:  

57 000
Kanada:  

71 000
Srí Lanka:  

94 000
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A szálloda éttermében 
máig őrzik Gandhi 

asztalát

A kisváros az Ontario-tó 
partján nagyszülők és 

unokák közös kedvence
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VÁLJ KŐVÉ
Amikor első éjszaka a repülőtérről a világ talán 
leghíresebb teaültetvény-régiója, Nuwara Eliya 
felé autózunk Srí Lankán, félve kérdezzük meg 
a sofőrt a mérges kígyókról szerzett olvasmányél-
ményeink valóságtartalmáról. Ez a könnycsepp 
alakú sziget páratlan természeti adottságaival 
egészen különleges élményt nyújthat az egész 
családnak – békeidőben. Van itt elefánt és le-
opárd, esőerdő és fekete homokos tengerpart, 
híres ceyloni tea és kétkilós mocsári rák, de tör-
ténelmi és kulturális szempontból is rendkívül 
rétegzett, a tamil konyhától a szingaléz nyelv-
leckéig. 

No, de miközben dübörgünk a rémes utakon 
a repülőtértől a hotelig, a sofőr megerősíti egyet-
len aggodalmunkat: évente kilencvenezer kí-
gyómarást regisztrálnak a helyi kórházakban, és 

igen, itt a legnagyobb 
a világon az egy négy-
zetméterre jutó mérges 
kígyók száma. (Talán 
mondanunk sem kell: 
két hét alatt egyetlen 
kígyót sem láttunk, de 
azért ezen az autóúton 
a világ legfelelőtle-
nebb szülőinek érez-
tük magunkat.) Az út 
vége már az erdőben 
kanyarog, így érke-

zünk meg az Ulagalla nevű butikhotelbe. Fiunk 
Sir Kán módjára vicsorog a kedvesen mosoly-
gó igazgatónőre, aki innen kezdve minden reg-
gel eljátssza vele A dzsungel könyve egy-egy je-
lenetét – miközben a szülők Kát sejtik minden 
bozót mögött.

A koloniális stílusú kis szálloda különálló há-
zakból áll a reszort hatalmas területén, középen 150 
éves rezidencia, itt rendezték be az éttermet és a lob-
bit. Házunkhoz érve lelkünkre kötik, hogy minden 
nyílászárót gondosan zárjunk be éjszakára, és lehe-
tőleg ne tébláboljunk a ház körül, csak ha már felkelt 
a nap. Ez tényleg a vadon, teszik hozzá, és szívesen 
értünk jönnek golfkocsival, avagy használjuk a há-
zunk előtt parkoló bicikliket, amikor a két rizsföld 
közötti úton a medence felé vesszük az irányt.

A már emlegetett Máté Bence legfiatalabb ra-
jongója lévén a gyerek átlapoz egy albumot Srí 
Lanka madárvilágáról a szobában, másnap reggel 
órákon át bámuljuk a medence mellett rohangáló 
majomcsaládot, és csak akkor tépjük ki a hajun-
kat, amikor egy-egy nagyobb követ szeretne fel-
emelni, hogy megnézze, mi lapul alatta, vagy fák 
odvait fedezné fel. Ilyenkor sajnos annyira idege-
sek leszünk, hogy képtelenek vagyunk higgadtan 
elmagyarázni, hogy itt miért is nem lehet olyan 
szabad, mint máshol a világon. 

De szerencsére kiderül, hogy van két csodála-
tos ló a hotel birtokán, bizonyos Atlasz és Rolex, 
bennük megbízható figyelemelterelőkre lelünk, 
ugyanis fiunk barátságot köt velük, és minden 
nap ellátogatunk hozzájuk, hogy fűvel etessük 
őket, majd a nap végén felüljünk rájuk. A tolla-
zatukat kiterjesztő pávák is szövetségeseink lesz-
nek, elvégre mind ők, mind a lovak nagyszerűen 
birkóznak meg a kígyókkal, ha esetleg keresztez-
nék egymás útját. 

Gyerekszemmel a legnagyobb attrakci-
ót mégis a legtermetesebb Srí Lanka-i állatok 
nyújtják, amikor elmegyünk egy elefántrezer-
vátumba, és több száz indiai elefántot csodálha-
tunk meg alig pár méterről egy víztározó part-
ján. Miközben az izgalmasabbnál izgalmasabb 
kirándulások után fehér teát kortyolgatunk az 
Ulagalla másfél évszázados rezidenciájának tera-
szán, a gyerek a medencében, karúszóban mossa 
le magáról a hosszú út porát, mi pedig csak re-
mélni tudjuk, hogy ezek a világ körüli kalandok 
egy életre megszerettetik vele az utazást. F

A házunkhoz érve lelkünkre 
kötik, hogy minden 
nyílászárót gondosan 
zárjunk be éjszakára, és 
lehetőleg ne tébláboljunk 
a ház körül, csak ha már 
felkelt a nap. Ez tényleg 
a vadon.
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Pihenés a medence 
partján az elefántszafari 
után

UTAZÁS

Állj készen a következő generációs kalandokra 
a Samsung Galaxy S10+ és az On the Spot segítségével!


