
Épp a Maldív-szigeteken 
forgattunk, és remél-
tük, hogy mire végzünk, 
megjön az újságíró-ví-
zumunk egy közel-keleti 

országból, ahová nem indul charter-
járat sehonnan, és nem szerveznek 
csoportos üdülést az utazási irodák 
sem, legfeljebb a kábítószerkar-

tellek… A maldív forgatással már 
majdnem végeztünk, de vízumunk-
nak se híre, se hamva nem volt. Nem 
lett volna értelme hazautazni, így 
kénytelenek voltunk a környéken 
várakozni tovább, mígnem egy visz-
szautasíthatatlan ajánlat révén hajóra 
szállhattunk, hogy elinduljunk egy 
sok szempontból különleges reszort-

ba. Nagyjából ennyit tudtunk, amikor 
elkezdődött a mese.

Egyszer volt, hol nem volt, az 
Arab-tengeren is túl, az Indiai-óce-
án északi vizein, az Egyenlítőtől alig 
250 kilométerre, a Laamu-atoll déli 
csücskében feküdt a Six Senses mal-
dív-szigeteki csodája.

A habokat szelő motorcsónak 

ÍRTA: CSEKE ESZTER, S. TAKÁCS ANDRÁS

Sztárvendégek:  
Bill Gates  
és a kecskék
Öt évvel ezelőtt teljesen véletlenül találtunk 
rá a luxusturizmus talán legegyedibb 
szállodaláncára, a Six Sensesre. Jó eséllyel 
a magyar Forbes-olvasók többsége is most 
hall róla először, ugyanis a célközönség 
elsősorban nem kelet-közép-európai.
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Portugál csendélet 
polippal és rozéval a 
borhotelben
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Kilátás a Douro folyó 
völgyére a portugáliai 
Six Senses teraszáról
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mellett delfinek ugráltak ki a víz-
ből, egy-két percig ők voltak a fo-
gadóbizottság. Parányi sziget tűnt 
fel a láthatáron, egyre nagyobb lett, 
megláttuk a villákat a rikító türki-
zszínű tengeren és a hozzájuk vezető 
hosszú stégeket, végül kikötöttünk 
egy mólónál. Vízre épített favároská-
ban értünk partot, pedig ez csak az 
éttermek, a könyvtár, a búvárközpont, 
a borhűtőház és a bár helye volt. 
Ahogy kiszálltunk a hajóból, legalább 
tucatnyi mosolygós maldív és néhány 
európai üdvözölte a társaságot, ott 
volt a sziget igazgatója, a főszakács, 

a spa menedzsere, ráadásul minden-
ki mezítláb, akárcsak a többi vendég, 

mert hogyan másképp legyen 
az ember egy trópusi szige-
ten, a hófehér homokban? 
Ugye? 

A kérdés költői, ugyanis 
a legtöbb reszortban a Mal-
dív-szigeteken lábbeliben 

járnak a vendégek, sőt sok étterem 
dress code-dal operál. Elvégre, akik 
megengedhetnek maguknak egy ilyen 
nyaralást (vagy inkább telelést), sok 
esetben ezt meg is akarják mutat-
ni a világnak, még a világ végén is. 
Inkább végigbotorkálnak tűsarkúban 
és makkcipőben még a homokos ten-
gerparton is, mintsem hogy egy hét 
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A Six Senses Laamu 
az Indiai-óceánon, 
madártávlatból

Slow food: a portugál 
kastély kertjében 
veteményes kertet 
gondoznak 

Kilátás az Arab-
tengerre a két 
hálószobás villából

MINDEN 
A KÉNYELEMRŐL ÉS 
A TERMÉSZETESSÉGRŐL 
SZÓL.
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erejéig megfeledkezzenek a márká-
ikról, a pénzükről, egyszóval a stá-
tuszukról. 

Nos, a Six Senses nem nekik való, 
ez a lánc éppen az ellenkezőjében 
utazik. A legjobb minőséget nyújt-
ja minden tekintetben, de a lehető 
legtermészetesebb módon. A villák 
fenntartható alapanyagokból épül-
tek, és a hatcsillagos vendéglátást 
nem a fehér kesztyű vagy a protokoll 
garantálja (mindez nincs), hanem 
az, hogy minden vendégre kétfős 
személyzet jut, akik játszi könnyed-
séggel lesik és teljesítik a vendégek 
kívánságait. Az éjszakánként ezer-
dolláros luxust pedig úgy lazítják 
le, hogy mindenki kap egy biciklit. 
Pattanjunk két kerékre, tekerjünk 
a lábvédővel gondosan ellátott pe-
dálokon a szigeten, természetesen 
mezítláb! És hogy honnan ismerjük 
meg a bringánkat, amikor, mondjuk, 
a tengerparti teleszkóp mellett bú-
csút intünk a Six Senses csillagászá-
nak, és hazaindulunk? A fából készült 
rendszámtáblán a vendégek monog-
ramja olvasható!

A KULCS A KREATIVITÁS
Hogy elmeséljük, hogyan néz ki 
egy hamisíthatatlan Six Senses-vil-
la, ahonnan többnyire ki sem akar 
mozdulni az ember, ugorjunk 3000 
kilométerrel arrébb, Thaiföld Yao 
Noi szigetére. Úgy alakult, hogy még 
nem építették be, így aztán nem tette 
tönkre a mértéktelen turizmus. A Six 
Senses part menti reszortjába is ha-
jóval érkezünk. Az ugyancsak meleg 
fogadtatás után pedig hagyják, hogy 
szállásunk magáért beszéljen. A vil-
lák tíz éve épültek, ami sok modern 
stílus esetében már idejét múltnak 
számítana, csakhogy a Six Senses-di-
zájnnak kifejezetten jót tesz a kor.

Kezdjük ott, hogy ideiglenes lak-
helyünket egyik oldalról egy ágakból 
összerakott, cool kerítés, a másik 
oldalról a tenger határolja. Ennél 
privátabb már nem is lehetne. Kinti 
birodalmunk egy óriási, fából épített 

teraszból, színes lenpárnákkal bélelt 
kanapékból és egy igazán a márkára 
jellemző, fehér kővel kirakott meden-
céből áll. Ebben a víz olyan gyönyö-
rű világoszöld, amiről Thaiföldön 
is rögtön a Maldív-szigetek jutnak 
az eszünkbe. Persze a medencétől 
körülbelül húsz lépés a tenger, és 
a látvány lenyűgöző. Szinte minden-
honnan látni a sok pici karsztszigetet 
a messzeségben, ahol hajdanában-da-
nában még James Bond is üldözte az 
aranypisztolyos főgonoszt.

A teraszról a nappaliba léphetünk, 
ahol minden fal üvegből van, hogy 
akadály nélkül élvezhessük a kilátást, 
például játék közben, ugyanis a szé-
les, tespedős, inkább nappali ágynak, 
mintsem kanapénak nevezhető alkal-
matosságok között az asztal egyben 
sakktábla is. Éjszakára az óriási abla-
kokra lenlepleket eresztenek le roló 
gyanánt, a villanykapcsolók rendsze-
rén pedig két napunkba telik kiiga-
zodni, annyiféle hangulatvilágítást 
álmodtak meg a tervezők. A tévét egy 
óriási bőrkofferben rejtették el, hogy 
csak akkor látszódjon, ha a vendégek 
tényleg nézni akarják. 

Hiszen ebben a környezetben 
az embernek inkább támad kedve 
olvasni, ráadásul minden harma-
dik este moziba mehetünk, még-
hozzá a strandra, a csillagos ég alá. 
A karsztszigetek és a 007-es ügy-
nök közös történetének tiszteletére 
minden héten szerveznek egy James 
Bond-vacsorát is. Megterítenek 
néhány asztalt a tenger és a homok-
ban felállított mozivászon között, 
amelyen az 1974-es Bond-film pörög, 
Az aranypisztolyos férfi, Roger Moo-
re-ral a főszerepben. Asztalt jó előre 
érdemes foglalni a minden vendég 
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Omán: villa a hegyek 
alatt a Zighy-öbölben

A Zighy-öböl 
tengerpartja

James Bond-féle 
antré a szállodába, 
siklóernyővel
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mellé kirendelt 
GEM-nél (Guest 
Experience Maker), 
akit leginkább sze-
mélyi asszisztens-
nek vagy lakájnak 
nevezhetnénk, és 
aki a becsekkolástól 
a masszázsfoglalá-
son át a hajókázás 
megszervezésé-
ig ügyel rá, hogy 
a nyaralás flottul 
menjen.

Visszatérve a vil-
lába, a fő attrakció 
a külön épületben 
levő hálószoba 
a baldachinos ágy-
gyal és a páratlan 
panorámával. No, 
meg a hatalmas für-
dőszoba, ahol újra-
hasznosított kis no-
tesz fogad faceruzával, arra az esetre, 
ha eszünkbe jutna valami forradalmi 
a vakáció közben, és annyi fából fara-
gott, hal alakú törölközőfogas, hogy 
sosem kell keresgélni, gyakorlatilag 
bárhol falra akaszthatjuk a törölkö-
zőnket a zuhany alól, a kádból vagy 
a tengerből kilépve. A kád mellett is 
akad egy jókora kanapé, nem meg-
szokott helyszínt teremtve egy esti 
beszélgetéshez, és talán mondanunk 
sem kell, hogy innen is látni a tengert. 
Minden a kényelemről és a természe-
tességről szól – rázva, nem keverve.

BORBAN AZ IGAZSÁG
Amikor már azt hittük, hogy sikerült 
megkomponálni a hibátlan hotel-
láncot, elutaztunk a Six Senses első 
európai szállodájába, a portugál 

Douro folyó völgyébe. A Six Senses 
reszortok mindegyikében anélkül is 
meg tudnánk mondani, hogy melyik 
cégnél járunk, hogy ki lenne írva. 
Ráadásul körülbelül három percen 
belül, annyira eredeti a belsőépítészet 
és a stílus. Nos, itt sajnos száz száza-
lék, hogy mellélőnénk.

Autóval Portótól másfél óra keletre 
ez az egyre felkapottabb borvidék, itt 
alakították ki egy 19. századi kastély-
ban a hotelt. Pontosabban átvették 

a kastélyban üzemelő szállodát. 
Az átalakítással egy New York-i ter-
vezőirodát bíztak meg, amely 2015-
ben pontosan ugyanúgy rendezte be 
a kastélyt, mint egy menő manhattani 
butikhotelt. Így aztán nemhogy azt 
nem tudnánk megmondani, hogy egy 
Six Sensesben vagyunk, de még azt 
sem, hogy Portugáliában. Ha tippel-
nünk kellene, egy nagyon jól sikerült 
Four Seasons hotelre gondolnánk, 
valahol Európában. Aki ötcsillagos 
borhotelre vágyik, valószínűleg meg-
találta az egyik legjobbat a piacon, és 
aki nem járt még Six Sensesben, az is 
le lesz nyűgözve a kastélytól, a kör-
nyéktől, az étlaptól és a borlaptól, sőt 
még a berendezés kifinomult stílusá-
tól és minőségétől is.

Csakhogy míg a Six Sensesben 
a tágas és világos terek a kreatív 

AKI ÖTCSILLAGOS 
BORHOTELRE 
VÁGYIK, 

MEGTALÁLTA AZ 
EGYIK LEGJOBBAT.

Kilátás a thaiföldi 
Six Sensss Yao Noi 
egyik étterméből, a 
tavirózsák közül

A MAGYAR TOSCANA A KÁLI-MEDENCÉBEN

Exkluzív szálláshely a szőlőbirtok közepén; 
tökéletes kikapcsolódás, panorámamedence, 

wellness; 350 éves borospince kitűnő borokkal; saját 
helikopterleszálló, Provence-i látványkonyha.

Bérelje ki esküvőjére a Liszkay Borkúriát - legyen 
birtoktulajdonos a nagy napra, az egész hétvégére!

Családi összejövetelekre, céges rendezvényekre is ideális!

WWW.LISZKAY.COM
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kényelemről szólnak, itt a kifejezet-
ten sötét szobákban a szürke falak és 
a kemény formák az éles szélű bútor-
darabokkal kiegészítve egy posztmo-
dern luxuskriptába repítik a vendéget 
a korábban megénekelt Laamu-atoll-
hoz vagy Yao Noi szigetéhez képest.

A legszomorúbb, hogy sehol az 
Ázsiában megszokott elképesztő 
színvonalú vendéglátás, helyette 
egyértelműen érezni, hogy Európá-
ban járunk. A személyzet nem azon 
dolgozik, hogy a vendég boldog le-
gyen, hanem elvégzi napi munkáját, 

amelyet közepesen szeret. Őszinte 
mosollyal nem nagyon találkozni, ami 
Budapestről érkezve bizonyára nem 
tűnik fel, de a thai és a maldív ven-
déglátás után sajnos kirívó.

Hogy minek köszönhető ez a stí-
lus-, dizájn- és koncepcióváltás? Vagy 
miért kezdett a Six Senses hotelfej-
lesztésbe például New York Cityben? 
Ez a történet már egy másik rovatba 
kívánkozna, de dióhéjban arról van 
szó, hogy a láncot a 90-es években 
megálmodó házaspár, Sonu Shivdasa-
ni és Eva Malmström 2012-ben eladni 
kényszerült a céget egy befektetési 
alapnak. A terjeszkedés soha nem 
látott lendületet vett, a legnagyobb 
hotelláncoktól érkeznek az új top-
menedzserek, és máshova kerültek 

a hangsúlyok. A Six Senses törzsven-
dégei újabban egymás között meg-
jegyzik, hogy „bezzeg régen”, és csak 
kíváncsiságból utaznak el az újonnan 
nyitott szállodákba, hogy aztán vissza-
térhessenek a régiekbe.

Étterem a 
tengeren a Six 
Senses Laamu 
földöntúli 
világában

Sakktábla, és ami 
rajta van

Veteményes a 
szigeten

A vízi villák 
tengerszintre 
süllyesztett 
terasza
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SEHOL AZ 
ÁZSIÁBAN 
MEGSZOKOTT 

ELKÉPESZTŐ 
SZÍNVONALÚ 
VENDÉGLÁTÁS.

A KECSKÉK FÖLDJÉN
„Jó napot kívánok!” – halljuk az első 
magyar szavakat a Six Senses háza 
táján már az Ománi Szultánságban, 
a 2008-ban nyílt reszort menedzse-
rétől. Két órát autóztunk Dubajból, 
mire hatalmas kopár hegyek között 
találtuk magunkat egy völgyben. Te-
repjárónk egyszer csak jobbra fordult, 
és egy kacskaringós úton kaptattunk 
felfelé, egészen a hegytetőig. Sziklák 
határolta, eldugott tengerpart tárult 
elénk. Balra a Perzsa-öböl, jobbra az 
Arab-tenger, szemben Irán. A sár-
gás-vöröses sivatagi színek mellett 
rikított a zöldes-kék tenger, szikrázott 
a nap, nekünk pedig felajánlották, 
hogy ha már unjuk a dzsipet, akkor 
a hegytetőről tandem siklóernyővel is 
berepülhetünk a tengerparti reszort-
ba. 

Nem délibáb, tényleg ez lehet az 
antrénk, a Zighy-öböl felett siklóer-
nyőzni pedig leírhatatlan élmény, 
természetesen hivatásos oktatóval 
a hátunk mögött. De akár hajót is szí-
vesen küldenek értünk az Emírségek 
és Omán határára, ebben az esetben 

olyan apró halászfalvak mellett ha-
józunk el, ahová nem vezetnek utak, 
csak a tenger felől lehet megközelíte-
ni őket.

A világ tucatnyi országából szár-
mazó személyzetet magyar mene-

dzser, Greg Kocsis irányította. Vete-
ránnak számít az iparágban, megjárta 
a kanadai Four Seasons és az indiai 
TAJ különböző részlegeit Budapest-
től Bejrútig. Csakhogy itt tényleg 
a világ végén érzi magát az ember, 
ami egy-két hétig különleges felü-
dülés, de hosszú távon elég kemény 
lehet. (Talán nem csoda, hogy Kocsis 
úr lapzártakor már Floridában irányít 
egy luxusszállodát.)

Mindenesetre a világ 
vége érzésért a világ min-
den tájáról járnak ide az 
emberek, ez talán a le-
gexkluzívabb reszort a Six 
Senses portfóliójában, 
privát tengerparttal, a vil-
lákhoz tartozó tágas belső 
kertekkel és az utánozha-
tatlan sztárvendégekkel: 
a kecskékkel. Legelészé-
sük látványa, a tenger mo-
raja és a sziklák mozdítha-
tatlan állandósága különös 
nyugalmat áraszt. Persze 
mindezt a szomszédos 
konzervatív halászfaluban 
is megtalálhatnánk, de ott 
nincsenek vendégházak. 

A kreatív kényelem és 
a fenntarthatóság mellett 
ez a gondos helyszín-
választás a Six Senses 
harmadik titka. Elsőként 

nyitottak szállodákat messzi-messzi, 
de azért megközelíthető helyeken. 
Ez a kecskés luxus pedig a For-
bes-listák szereplőinek minden pénzt 
megér, megfordult már itt Bill Gates, 
Tony Blair és Liliane Bettencourt is. 
A L’Oréal lassan százéves többségi 
tulajdonosa, a leggazdagabb nő a vilá-
gon egy ezereurós borravalóról híres 
a Zighy-öbölben, amit a csomagjai 
behordásáért adott. 

Nyilvánvalóan lakott már a világ 
legdrágább és leghíresebb hoteljei-
ben, de fogadni mernénk, hogy 
egy-egy Six Senses-út után nem arról 
mesél otthon, hogy micsoda luxusz-
szállodában járt, hanem hogy egy 
paradicsomi szigeten vagy egy 
mesebeli öbölben töltötte a telet. 
Márpedig a legjobb, amit elmondha-
tunk egy szállodáról, az éppen az, 
hogy nem az jut róla az eszünkbe, 
hogy egy szállodáról van szó. Talán 
ez volna a luxusturizmus következő 
dimenziója. F

A masszázs 
szobák egy-egy 
fafészekben 
kaptak helyet
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