Yıllar süren iç savaştan sonra nihayet huzura kavuşan ve
eşsiz güzellikteki mücevherlerini dünyaya açan Mozambik,
bildik tropikal adalardan sıkılanlar için en yeni kaçış noktası.
Medcezire teslim kıyılarındaki renk cümbüşü günbatımlarında
eflatun bir büyüye dönüşürken, dünyaya karşı neredeyse
kaybettiğimiz inancımızı adeta bize geri veriyor.
şebnem denktaş
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Helİkopterden iner inmez beni karşılayan Azura Benguerra
Island Genel Müdürü Colette Adams, “Burada Azura saati geçerli” diyor. “O yüzden şu an saatin kaçı gösteriyorsa bir saat ileri almalısın. Böylece gün ışığından
daha fazla yararlanarak resort’umuzun keyfini daha uzun saatler çıkarabilirsin.”

andBeyond
Benguerra Island
Lodge (üstte) ve
Azura Benguerra
(sağda), adanın
ve Mozambik
kültürünün tüm
izlerini taşıyacak
şekilde dekore
edilmiş.
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Şaşkınlığım geçer geçmez saatimi bir saat ileri alıyorum. Mozambik’in büyülü adalarından Benguerra’dayım.
Afrika’nın Hint Okyanusu kıyılarında yıllar yılı iç savaşlar nedeniyle kenarda köşede gizlenen bu güzel ülke,
huzura kavuşur kavuşmaz mücevherlerini sergilemeye
başladı. Altı adadan oluşan Bazaruto Takımadaları’nın
üyesi olan Benguerra, bu mücevherlerden biri. Ülkenin
güneyindeki sahil şehirlerinden Vilanculos’un 14 km
açıklarında -İstanbul’dan Adalar’a gittiğinizi düşününyer alan bu küçük adada sadece iki resort bulunuyor:
Azura ve andBeyond Benguerra Island. Mozambik rüyası da Vilanculos’tan bu resort’lara seyahatle başlıyor.
Benguerra Adası’na tekneyle seyahat etmek maalesef
ki deniz ile Ay arasındaki ilişkiye, yani medcezire bağlı.
Bu yüzden çoğunlukla 20 dakikalık bir helikopter yolculuğuyla ulaşıyorsunuz adaya. Bu yolculuk sırasında
aşağıda görülen uçsuz bucaksız turkuvaz rengi okyanusun ve sağa sola serpiştirilmiş beyaz bulutları andıran
kumdan kara parçacıklarının görüntüsü nefesinizi kesiyor. “Deniz çekilince istersen Vilanculos’dan adalara
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yürüyerek gidebilirsin” diyor helikopter pilotu, gülümseyerek… Gerçekten de aşağıya bakınca okyanusun orta
yerinde büyük bir rahatlıkla teknelerine doğru yürüyen
balıkçıları görüyorum. Balıkçılık, Mozambik’in temel
geçim kaynaklarından. Benguerra’nın üyesi olduğu
Bazaruto Takımadaları aynı zamanda bir marin milli
parkı. Sualtı zenginlikleri, bu konuda dünya lideri geçinen destinasyonlarla yarışır nitelikte. Bu yüzden de
adalarda tüplü dalıştan şnorkele kadar pek çok su sporunu yapmak mümkün.
Azura Benguerra, bünyesindeki merkezde konuklarına her tür su sporu fırsatını sunan ultra lüks bir beach
resort. Konakladığınız süre boyunca dalış yapabileceğiniz Two Mile Reef adlı resife sizi sürat motorlarıyla ulaştırıyorlar. Burada deneyimli dalgıçlardan oluşan bir
ekiple birlikte tüplü dalış ya da şnorkel yapabiliyor,
uçurma balıkçılığı ya da kitesurf ile eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Benguerra’nın güney kıyılarında her şey
dahil anlayışıyla hizmet veren Azura Benguerra, krem
ve turkuaz renklerinin hakimiyetinde Afrika esintile-
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riyle dekore edilmiş beach, luxury beach ve infinity beach olmak üzere üç ayrı tipte toplam 18 villadan oluşuyor.
Kumsalın hemen üzerinde, okyanusa karşı konuşlanan
hepsi özel havuzlu villalarda her misafire bir butler hizmet ediyor. Konaklamanız boyunca ihtiyacınız olan her
şeyi kişisel butler’ınız sizin için hallediyor. 18 villanın
en özeli ise Villa Amizade. Portekizcede –Mozambik
uzun yıllar Portekiz sömürgesi olarak varlık gösterdi–
Arkadaşlık Villası anlamına geliyor. İki yatak odalı bu
devasa villada her tür konfor düşünülmüş. Afrika sanatından örneklerle dekore edilen villa oldukça geniş bir
ahşap verandaya ve büyük bir havuza açılıyor. Tabii oradan da Hint Okyanusu’nun eşsiz sularına…
Azura Benguerra’ya ait kumsaldan yaklaşık 10 dakika
yürüme mesafesindeki andBeyond Benguerra ise Haziran
2015’te kapılarını açtı. Daha önce farklı bir resort’un
hizmet verdiği kompleks, ünlü lüks safari şirketi andBeyond tarafından devralınarak renove edildi ve ultra lüks
bir lodge resort olarak hizmet vermeye başladı.
Hindistancevizi ve Banyan ağaçlarıyla kaplı sahil şeridi
boyunca uzanan 13 bungalovdan oluşan lodge’da koyu
mavi ve beyaz rengin ahşapla uyumu hakim. Saz damlı
villaların hepsi havuzlu ve hepsinde size özel bir butler
hizmet veriyor. En kaliteli keten dokumalarla zenginleştirilen odalarda mavi-beyaz çinilerle döşeli banyolar ve
harici duşlar, krokodil şeklinde sehpalar, ahşap sandıklar
ve cibinlikli yataklarla bir an için kendinizi lüks bir safari çadırındaymış gibi hissediyorsunuz. Tabii bunda,
safari kampı işletmecisi andBeyond’ın etkisi büyük. Şirket
yetkilileri, misafirlerinin çoğunu Afrika’nın diğer ülke-

lerindeki andBeyond kamplarında safari yaptıktan sonra buraya yorgunluk atmaya ve tatillerini deniz-güneş-kum
üçlüsüyle sonlandırmaya gelenlerin oluşturduğundan
bahsediyor. Misafirler andBeyond Benguerra’da konakladıkları süre boyunca resiflere dalışa gidebilir, kumsalda at binebilir, atla okyanusta yüzebilir, geleneksel bir
Arap yelkenlisi olan dhow’larda günbatımında gezintiye
çıkabilirler. Evet. Günbatımları… Mozambik’ten bana
kalan en değerli şey, dünyanın belki de başka hiçbir yerinde görmediğim kadar güzel günbatımları oldu. Her
gün medcezire teslim olan kıyılarda su çekilir çekilmez
ortaya çıkan deniz tabanında tıpkı bir mucize gibi suyun
üzerinde yürüdüğünüz duygusuyla yürürken ya da
dhow’larla suya açılıp kendinizi okyanusun yumuşacık

Singita Ebony
(üstte) ve Saxon
Hotel (altta),
geleneksel
dekorasyonları
ve hizmet
anlayışlarıyla
beş yıldızlı birer
klasik.
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Sürdürülebilir
Lüks Turizm

Singita Lebombo
Lodge, Güney
Afrika’nın en
ünlü safari
adreslerinden.
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esintilerine bırakırken gökyüzünün yavaş yavaş nasıl da
bir renk cümbüşüne döndüğünü izlemek, dünyaya, doğaya ve mucizelere olan inancınızı tazeliyor adeta… Hem
Azura’da hem andBeyond Benguerra’da her gün dhow
gezintilerine çıkabilir, akşamüstleri villanızın hemen
önündeki kumsalda sizin için kurulan yemek masasında
içkinizi yudumlarken güneşin olağanüstü şiirsellikteki
batışını izleyebilirsiniz ve bambaşka bir insan olarak eve
dönebilirsiniz.
Tropikal tatilleri seviyor, ancak artık ticari adalardan
ve resort’lardan daha fazlasını arıyorsanız, THY’nin
direkt uçtuğu Mozambik’in Benguerra Adası’na şans
tanıyın. Burada hem Azura Benguerra’da hem andBe-

rob b rep ort | ağustos 2016

yond Benguerra Island Lodge’da iki ya da üçer gün geçirerek unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Hatta doğa
tutkunu iseniz, Mozambik öncesinde Güney Afrika’da
safari yapabilir, ardından yorgunluk atmak için
Johannesburg üzerinden sadece 1,5 saatlik bir uçak
yolculuğuyla Mozambik’e gidebilirsiniz. Güney Afrika’da
bu sene en iyi safari deneyimini yaşayacağınız lodge’lar
arasında Singita’lar öne çıkıyor. Baştan sona renove
edilen Kruger Milli Parkı’ndaki Singita Lebombo Lodge,
genişletilen havuzuna ek olarak yeni bir havuz inşa
ederek bir safari kampından ziyade lüks bir resort havasına büründü. Daha klasik bir seçenek isterseniz,
kıtanın en eski lüks safari kamplarından biri olan Sabi

Sands’deki Singita Ebony her zamanki beş yıldızlı hizmet anlayışıyla sizi bekliyor. Afrika’da farklı seyahat
seçenekleri sunan ve kişiye özel programlar tasarlamasıyla tanınan İngiltere merkezli Journeys By Design,
tamamen bu kıtada uzmanlaşmış bir acenta olarak son
derece özel ve lüks konaklama seçenekleriyle size en
uygun seyahat paketlerini hazırlıyor.
Journeys By Design journeysbydesign.com;
Azura Benguerra azura-retreats.com; andBeyond
Benguerra Island Lodge andBeyond.com; Singita
Lebombo Lodge ve Singita Ebony Lodge singita.
com; Saxon Hotel Villa and Spa saxon.co.za

Mozambİk’te yer alan
Bazaruto Takımadaları,
Bazaruto, Benguerra,
Magarugue, Banque,
Santa Carolina (Paradise
Island olarak da bilinen
ünlü tarihi ada) ve Shell
adında altı adadan
oluşuyor. Tüm bu adalar,
el değmemiş kumsalları
ve keşfedilmemiş sularıyla
sıra dışı tatil seçenekleri
sunuyor. 140’tan fazla kuş
türüne ev sahipliği yaptığı
için 1971 yılında milli park
ilan edilen takımadalarda
aynı zamanda kambur
sırtlı balina, yunus,
kaplumbağa, sayısız resif
balığı ve deniz canlısı
varlık gösteriyor.
Takımadaların en büyük
ikinci adası olan
Benguerra, Afrika’nın
doğu kıyısında nesli
tükenmek üzere olan
dugon popülasyonuna ev
sahipliği yapan yegane
yer. Doğada yaklaşık 250
dugon kaldı. Dugonlar için
en büyük tehlike, balık
ağları ve toplu avlanma.

andBeyond’ın
oluşturduğu Oceans
Without Borders projesi
kapsamında şirketin en
temel stratejisi, yerel
halkla bir araya gelip
alternatif besin ve geçim
kaynaklarını araştırmak,
dolayısıyla ağların
kullanımını azaltarak bunu
tersine çevirmek. Yerel
halkla ve toplum
geliştirme faaliyetleri
sürdüren ortakları Africa
Foundation ile çalışarak
Mozambik halkının
ihtiyaçlarını belirliyor ve
çözümler üretiyor; örneğin
sebze tarlaları
oluşturuluyor ve alternatif
protein kaynakları
bulmaya çalışıyorlar.
Azura Retreats ise
sürdürülebilir turizm
çalışmaları kapmasında
kurduğu The Rainbow
Fund ile Benguerra’da
400 çocuğun iyi
koşullarda okula gitmesi
ve iyi bir eğitim alarak
balıkçılık dışında meslekler
edinmesi için çalışıyor.

