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Az all inclusive méregdrága 
melegágya az Indiai-óceán közepén. 

Az árak miatt sehol egy hátizsákos turista, 
a célközönség a felső tízezer, akik alig 
mozdulnak ki a resortok területéről. 
Bepillantunk a luxusvillák világába.

szöveg és fotó: Cseke Eszter és S. Takács András

S e y c h e l l e - S z i g e t e k
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icardo régi ismerősként üdvözöl 
a legrégebbi Seychelle-szigeteki 
luxus szálloda, a Banyan Tree recep-
cióján. Acapulcóban találkoztunk 
kilenc hónappal korábban. Az ottani 
hotel igazgatójaként kinyittatott egy 
óceánparti éttermet, és meghívott 

vacsorára, hogy eltüntessen minket Halle Berry elől, és 
még véletlenül se próbáljunk meg interjút kérni az Oscar-
díjas színésznőtől. A kezébe is nyomjuk a tavalyi Marie 
Claire-t, benne a riportunkkal Mexikóból, amelyben ter-
mészetesen a venezuelai szállodaigazgató bűvészkedé-
séről is szó esett. Persze a cikket nem érti, úgyhogy egy 
piña colada mellett fordítással töltjük az első naplemen-
ténket a koloniális stílusú fehér faverandán.

Amikor megtudta, hogy a közeli Mauritiuson dolgozunk, 
ragaszkodott hozzá, hogy meglátogassuk. Az Indiai-óceá-
non elterülő szigetország mindenhonnan elég messze van 
ahhoz, hogy Ricardo alig találkozzon ismerősökkel a ko-
rábbi életéből. Budapesttől például 13 óra az út Dubajon 
keresztül. Ha Ricardo családja vásárolni szeretne, nekik is 
legalább Dubajig kell utazniuk. Ugyanakkor van jó nemzet-
közi iskola a gyerekeknek, a természet közelében nőnek fel, 
az óceán, a hatalmas bazaltsziklák és a buja esőerdő három-
szögében, Ricardo pedig a thai luxusszállodalánc egyik leg-
szebb resortját rázhatja gatyába. Ezért hívták ide. 

Burjánzó gyökerek
A Banyan Tree Mahé sziget egyik legszebb öblébe épült, 
George Harrison és Peter Sellers földjére. A beatle és 
A  Rózsaszín párduc felügyelője a ’70-es években szöktek 
a trópusokra a szeszélyes brit időjárás elől, de nem sokkal 
később a politikai fordulatok és a kommunista törvények 
miatt kénytelenek voltak megválni a telektől. Az ezredfor-
dulóra fordult a kocka, de a függetlenség kivívása után alig 
negyedszázaddal még mindig csak abban az esetben en-
gedték, hogy külföldi legyen a telektulajdonos, ha cserébe 
ötcsillagos szállodát épít. Így indult be a luxusturizmus a 
Seychelle- szigeteken, ami ma a GDP feléért felel. A Banyan 
Tree az indiai eredetű banyánfáról kapta a nevét. A tere-
bélyes, végtelenül agresszív növény, amelybe a Seychelle-

szigeteken is úton-útfélen belebotlunk, India nemzeti fája. 
Ott figyelték meg először a kereskedők – akik hatalmas ár-
nyékában megpihentek –, róluk is kapta a nevét. Az ágaiból 
úgynevezett gyökérmankók vagy léggyökerek ereszked-
nek le egészen a  talajig, szépen lassan törzzsé erősödnek, 
így a banyán évszázadokon át képes terjeszkedni, sőt akár 
egyetlen fából erdővé nőheti ki magát. Fojtogató fügének is 
hívják, miközben Indiában a halhatatlanság szimbóluma.

A BurzsoázIA árcédulájA
Egy resort sosem halhatatlan, főleg, ha fából épült, hát még, 
ha a trópusokon – és itt jön a képbe Ricardo. Az a feladata, 
hogy néhány éven belül a szálloda visszanyerje régi fényét. 
Ami a környezetet és a növényzetet illeti, ironikus módon az 
idő éppen neki dolgozik, ugyanis a pálmák és a banyánfák 
az elmúlt 10–15 évben már úgy elburjánzottak a kis villák 
körül, hogy ez lett a Seychelle-szigetek talán legprivátabb 
resortja. Márpedig Dubaj közelsége miatt rengeteg ven-
dég érkezik az arab világból, nekik pedig különösen fontos, 
hogy senki se lásson be a kertbe, és az asszonyoknak ne ru-
hában kelljen fürdeni a medencében. A nászutasokról nem 
beszélve, akik szintén alig mozdulnak ki a szállodájukból, 
főleg, ha annyit fizetnek érte, mint a Seychelle-szigeteken. 
Egyszóval itt dívik csak igazán az all inclusive, így aztán, 
hogy melyik hotelt választja az ember, sajnos – vagy nem 
sajnos, de – fontosabb kérdés, mint szinte bárhol a világon.

Például a Four Seasons hegyoldalba épített házait betonút 
köti össze, és mivel a resort csak hat éve nyílt, a növényzet 
még messze nem húzott fel természetes paravánt a  villák 
köré, így bizony be-belátni egy-egy ágyra, sőt néha még 
a  kinti zuhany alá is, miközben elsuhan valaki egy golf-
kocsin. El sem merjük képzelni, hogy mennyibe kerül majd 
egy éjszaka, ha a pálmák és a bokrok bujulnak egy kicsit, 
és  már tényleg tökéletes lesz a Four Seasons exkluzív 
gyöngyszeme. Talán éppen a burzsoázia diszkrét árcédulá-
ja miatt, mindenesetre több orosz szót hallunk, mint a Sey-
chelle-szigeteken bárhol.

Feltűnik, hogy sokkal több helyi nő dolgozik a turizmusban, 
mint férfi, és egy seychellois főzőiskola kurzusán banános 
fánkot sütve meg is tudjuk a furcsa jelenség okát. Sheila, 

Vihar előtti csend a Banyan Tree fölötti 
hatalmas bazaltsziklán

George Harrison és Peter Sellers ebben 
az öbölben akart megöregedni
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szigetek

a szakácsnő meséli, hogy a férfiak macsó magatartásuk miatt  
kevésbé kompatibilisek a nagy nemzetközi szállodaláncok 
munkamoráljával. A nők alázatosabbak, ezért sokszor ők 
lesznek a családfenntartók. Arra, hogy ezt az erős egyénisé-
gű apák és férjek hogyan viselik, már nem jön válasz. 

Visszatérve a Four Seasons villáihoz: a legapróbb részlete-
kig végtelenül igényesen rendezték be őket. Az előtérben na-
túr, kézzel csomózott szőnyegek, a fürdőben kétszemélyes 
kőkád – kilátással az óceánra –, a teraszon mozaikcsempé-
vel kirakott medence. Mindez az egyik legszebb strand, a 
Petite Anse fölött, amelyet jobbról a mindenhol felbukka-
nó, tekintélyparancsoló bazaltsziklák határolnak, balról az 
erdő, előre egy réteg hófehér homok, aztán egy jókora sáv 
meseszép türkiz, végül a végtelen kékség. A mangróvék és a 
pálmafák árnyékából, ahová óránként hoznak frissítő gyü-
mölcsöt vagy fagyit a tikkadó nyaralóknak, csak a víz alatti 
világért érdemes kimozdulni. A parttól alig öt percet kell 
úszni a találkozásért a rájákkal és a tintahalakkal, de abba is 
könnyedén bele lehet feledkezni, hogyan zúzza szét a papa-
gájhal a halott korallt, hogy megegye, majd hófehér homok 
formájában megszabaduljon tőle: így készülnek a világ leg-
szebb tengerpartjai a kulisszák mögött.

spA Az esőerdőBen
Mahé szigetén innen már csak eggyel van feljebb, ehhez 
a Maia privát félsziget felé kell vennünk az irányt. Taxiban 
kanyargunk a szerpentinen, amely olyan keskeny és me-

redek, hogy nehezünkre esik elhinni, hogy ez lenne a Sey-
chelle-szigetek egyik főútja. Minden kanyar mögött valami 
újabb csoda rejtőzik, sosem látott fák, a csak itt termő ten-
geri kókusz, a Coco de Mer, a zöld hegycsúcsok közül néha 
kibukkan az óceán. Aztán 30 apró pandánusztető. A Maia-
villákból alig látszik ki más a kíváncsiskodóknak, de még 
az óceán felől nézve is teljesen belesimulnak a környezet-
be. És  vendéget is alig látni a resort területén, többségük 
ugyanis a villában marad. A teraszon reggeliznek, elolvas-
sák az aznapi újságot, a medencéből bámulják az óceánt, 
az  egész villát behálózó hangrendszeren üvöltetik a ked-
venc zenéjüket. A kinti kádban gyertyák között fürdenek a 
csillagos eget kémlelve, és még a masszőr vagy a jógatanár 
is házhoz jön, ha kell. De kár lenne kihagyni az esőerdőbe 
vájt spát, ahol a magyar Omorovicza krémekkel dolgoznak. 

Ha kirándulni támad kedve a vendégnek, akár autóval, ha-
jóval vagy helikopterrel – utóbbi a leggyakoribb –, a lakájt 
kell értesíteni, aki mindent megszervez. Előfordulhat, hogy 
a vendég a személyzetből senki mással nem találkozik, csak 
vele, aki intézi a becsekkolást, kipakolja a bőröndöket, aro-
más fürdőt készít elő fél kiló friss virágszirommal, reggelit, 
ebédet és vacsorát hoz, pezsgőt bont, naponta kétszer rendbe 
teszi a villát. A vendégei pedig a nyaralás végére úgy érzik: 
legszívesebben hazavinnék magukkal. És ez néha meg is tör-
ténik. A lakájként dolgozó balinéz Antont elcsábította már az 
Egyesült Arab Emirátusok királyi családja, de vitte magával 
néhány évre orosz oligarcha is. Addig még nem látott havat, 

flipflopban érkezett meg Oroszországba. Másnap a főnöke el-
küldte vásárolni a testőrével, és az apró balinéz férfi a moszk-
vai bevásárlókörút után eszkimónak öltözve tért haza. 

A lakájkultúra egyszerre a paradicsomi karrierek és a luxus-
turizmus csúcsa. Ha működik a kémia vendég és lakáj kö-
zött, annyira személyessé válik a szolgáltatás, hogy a vendég 
elfelejti, hogy szállodában van. Persze a háttérben komoly 
stáb dolgozik, de a vendég csak a lakájjal találkozik. Az ese-
tenként tízezer dolláros borravalót is ő kapja (és osztja meg 
a  segédekkel), már ha nem egy tébolyult Forma–1-es piló-
tával van dolga, aki egy hét nyaralás után egy aláírt baseball-
sapkával szúrná ki a szemét. Néha egy-egy híresség személyi 
asszisz tense is lecsippent a pénzből, de könnyen ráfázhat, 
mert a vendégek sokszor hónapokig kapcsolatban maradnak 
a lakájjal. Hiszen az álomnyaralásból nem a pincérek és re-
cepciósok összemosódott mosolygó hada marad meg, hanem 
egyetlen emberi arc. Persze a banyánfák, a  tengeri kókusz 
és az óriásteknősök mellett, akikkel szerencsére nem csak 
az ötcsillagos szállodák árnyékában találkozhatunk.  mc

Nyaralás koloniális stílusban

Anton, a Maia balinéz 
lakája golfkocsin furikázza 

a vendégeket
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