
Kenya’da art arda birbirinden lüks safari kampları açılmaya devam ediyor. Bu yıla 
damgasını vuran en önemli adreslerden biri, Angama Mara (angama.com) oldu. 
Ülkenin dünyaca ünlü doğa rezervi Maasai Mara’da, “Out of Africa” filminin bazı 
sahnelerinin çekildiği tepede hizmete giren 30 suit çadırlı lodge’un muhteşem 
lokasyonuna sahip olabilmek için tam 14 yıl beklemiş sahipleri Nicky & Steve 
Fitzgerald. Yaban hayatının en iyi görülebildiği noktalardan birinde kurulu olması 
ve Maasai Mara’nın uçsuz bucaksız düzlüklerine tepeden bakan manzarasıyla 
gerçekten etkileyici bir konaklama seçeneği. Angama, yerel dilde, “havada asılı 
durmak” anlamına geliyor. Bu ismin seçilmesinde, gerçekten de tepeden Maasai 
Mara’ya bakan lodge’da kendinizi havadaymış gibi hissetmeniz neden olmuş. 
Lodge’un ısıtmalı havuzu her mevsim havuz keyif yaşamanıza yardımcı oluyor. 
Muhteşem butiğinde satılan Afrika’ya özgü hediyelik eşyaların yanı sıra Maasai 
kabilesine mensup kadınların çalıştığı butik atölyede, gözünüzün önünde rengarenk 
boncuklarla elde yapılan takıları kendi isteğinize göre şekillendirip satın 
alabiliyorsunuz. Angama Mara’da her çadır 100 metrekare genişliğinde. Yerden 
tavana 11 metre boyunca uzanan camlardan her sabah güneşin doğuşunu 
izleyebiliyor, sıcak hava balonlarının az ötenizden süzülüp gidişine tanık 
olabiliyorsunuz. Oldukça geniş teraslara sahip kanvas odaların dekorasyonuna 
Maasai kırmızısı hakim. Isıtmalı yataklar ise serin Kenya gecelerinde rahat 
uyumanıza yardımcı oluyor.  —şebnem denktaş  ➣

KenyaMutlaka Gidin

Yeni destinasyonlar, sıra dışı maceralar, kaçış noktaları
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Kenya

İtalyan bİr gazeteci tarafından Kenya’nın farklı noktalarında 
açılan Saruni kamplarının en butik adreslerinden biri, Maasai 
Mara’daki Saruni Mara (sarunimara.com). Ülkede en fazla 
hayvan görebileceğiniz bölgelerden birinde, 30 bin hektarlık 
bir alana yayılan özel koruma alanı Mara North 
Conservancy’de yer alıyor. Sadece beş lüks cottage, bir aile 
villası ve bir özel villadan oluşan kampta villa ve cottage’ların 
hepsi otantik dekorasyonlarıyla sizi hemen Afrika havasına 
sokuveriyor. Mutfak, tahmin edebileceğiniz gibi İtalyan 
ağırlıklı. Safariden döndükten sonra sunulan muhteşem 
makarnalar, peynirler ve şaraplarla geceler gerçek anlamıyla 
bir ziyafet tadında yaşanıyor. Saruni Mara’da en çok dikkatimi 
çeken şey, rehberlerin profesyonelliği oldu. Kenya’da 
karşılaştığım en donanımlı rehberler arasında diyebilirim 
Saruni rehberleri için. Bölgeye kusursuz bir şekilde hakim 
olmaları, hayvanları çok iyi takip etmeleri ve tabii engin doğa 
bilgileri sayesinde Saruni’de bana göre çok harika belgeseller 
çekilebilir ya da foto safariler düzenlenebilir. 

bushtops Camps’İn 
(bushtopscamps.com) broşürlerini 
incelediğinizde, “Wild Luxury” 
sloganı dikkatinizi çekiyor. Yırtıcı 
hayvanların yaşadığı bir rezervde 
özellikle Afrika’da eşine az 
rastlanan konfor ve lükste bir spa 
yaratmayı başaran şirket yetkilileri, 
Kenya ve Tanzanya’da üç kampla 
hizmet veriyor. Kenya’daki adres, 
Mara Bushtops & Spa. 

Maasai Mara Milli Parkı’na 
komşu, kendine ait özel bir park 
içerisinde yer alan kampta, safari 
aracı kalabalığına yakalanmadan 
safari yapma şansı buluyorsunuz. 
Tabii özel bir alan olduğu için, gece 
safarisi yapmak da mümkün 
olabiliyor. Her biri 100 metrekare 
genişliğinde teraslara sahip lüks 
suit çadırlarda gün boyu 
önünüzden geçen zürafaları, 
zebraları, filleri izleyebiliyorsunuz. 
Günbatımı için hazırlanan sürpriz 
aktiviteler ve doğanın ortasına 
kurulan masalarda yapılan enfes 
kahvaltılar, her misafir için özel 
olarak organize ediliyor. 

Mara Bushtops & Spa’nın en iyi 
odası, Leopard Suite adlı suit çadır. 

Banyolu iki büyük yatak odası ve 
bir oturma odasından oluşan 
çadırın terasında doğa manzaralı 
bir de açık hava jakuzisi bulunuyor. 
Butler hizmeti sunan Leopard 
Suite’de muhteşem bir şömine, 
küçük ama etkili bir şarap kavı ve 
mini bar da yer alıyor. Çocuklu 
aileler ya da aile grupları için ideal 
bir konaklama seçeneği diyebiliriz 
Leopard Suite için. 

Kampın sahibi Claudia Stuart, 
Mara Bushtops & Spa’nın diğer pek 
çok safari kampından farkını şöyle 
anlatıyor: “Misafirlerimiz burayı 
çok seviyor ve tekrar tekrar ziyaret 
ediyor. Ama daha uzun kalabilmek 
için daha fazla aktivite arayışı 
içindeydiler. Biz de bu amaçla, 
doğanın ortasında eşine az 
rastlanan bir spa merkezi, Amani 
African Spa Village’ı yarattık.” Bu 
ödüllü spa’da önünden fillerin 
geçtiği oldukça büyük bir sonsuzluk 
havuzu, terapi odaları, sauna, buhar 
odası ve egzersiz odası dikkat 
çekiyor. Gece yıldızları daha rahat 
izlemek istediğinizde, havuzun 
kenarında size özel bir masa 
kurulması mümkün.   

Belgesel Tadında

Doğanın Ortasında Spa

İngilizlerin Kenya’yı 
işgal ettiği yıl sayısı

Kenya’nın 
bağımsızlığını ilan 
ettiği sene

Ülkeye adını veren 
Kenya Dağı’nın 
metre olarak 
yüksekliği

Ülkedeki mevsim 
sayısı: yağışlı 
mevsim ve kurak 
mevsim

Kenya’da tarım 
alanında çalışan 
nüfusun yüzdesi

Rakamlarla Kenya
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Teoman Acar, yaklaşık bir yıldır 
Kenya’nın başkenti Nairobi’de yaşayan 
bir mühendis. Bir gayrimenkul şirketin-
de görev yapan Acar’a şehirde en sev-
diği yerleri sorduk.

❯  The Giraffe Center “Nairobi ve çev-
resinde gideceğiniz her milli parkta 
zürafa görebilirsiniz. Ancak zürafalara 
bu kadar yakınlaşabileceğiniz, elinizle 
ufak şeker topları yedirebileceğiniz, 
başını okşayabileceğiniz ve cesursanız 
bir öpücük kondurabileceğiniz tek ad-
res Nairobi Giraffe Center’dır. Özellikle 
çocukların bayılacağı bir yer olan Giraffe 
Center, Nairobi şehir merkezinin yak-
laşık 12 kilometre dışında, Karen bölge-
sinde yer alıyor. Eşi benzeri olmayan 
bir tecrübe yaşamak, muhteşem do-
ğanın içerisinde huzurlu bir gün geçir-
mek için ideal bir mekan.”

❯  Masai Market “Masai Market, haf-
tanın beş günü çoğunlukla alışveriş 
merkezlerinde kurulan ve değişik ka-
bilelerden yerli halkın kendi yaptığı 
lokal ürünleri sattığı marketin ismi. 
Süsleme, incik boncuk, rengarenk giy-
si, envai çeşit ahşap ürünleri, kaseler, 
lokal taşlardan yapılmış tabaklar gibi 
aklınıza gelebilecek her ürünü bulabi-
leceğiniz ve Afrika kültürünü birinci 
elden tadabileceğiniz bir yer. Hemen 
hemen her hafta sonu uğradığım ve 
İstanbul’daki evimizde oluşturduğu-
muz Afrika köşemize alışveriş yaptığım 
favori mekanım.”

❯  Karura Forest “Şehirden sadece 
15 dakika süren bir otomobil yolculu-
ğuyla ulaşabileceğiniz eşsiz güzellikte 
bir orman. 1041 hektar alana yayılan, 
içerisinde maymun, bambi, domuz, 

antilop, kelebek ve kuş dahil yaklaşık 
600 hayvan türü barındıran bir doğal 
güzellik. Hafta sonları müdavimi oldu-
ğum yürüyüş ve bisiklet parkurları, 

şelaleler, piknik alanları ve nilüfer gölü 
olan paha biçilmez bir yer Karura 
Forest. Ayrıca içerisindeki River Café, 
önceden rezervasyon yapmak kay-
dıyla hafta sonları brunch için şahane 
bir seçenek.”

❯  Talisman “Talisman sadece yemek-
leri ile değil, aynı zamanda atmosferi 
ile de çok sevimli ve size orada vakit 
geçirme konforunu sunan bir mekan. 
Yemek haricinde öğleden sonra gitti-
ğinizde resim yapan lokalleri gördü-
ğünüz, zaman zaman Afrika sanatı 
sergilerine ev sahipliği yapan, hem iç 
hem dış alanı gayet özenle döşenmiş 
huzurlu bir restoran. Yemekleri ise 
yerel Afrika mutfağından suşiye kadar 
uzanıyor. Öğle yemeği için gittiyseniz, 
yakınlardaki Karen Blixen Müzesi’ne 
uğramayı unutmayın.”

Nairobi’yi Şehrin Yerlisi Gibi Gezmek İçin

Mutlaka Gidin

Talisman. Mara Bushtops & Spa.
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Saruni Mara.


