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NEW THINGS ABOUT
DURBAN

GÜNEY AFRIKA’NIN TROPIK ŞEHRI
DURBAN GÖZ ALICI PLAJLARIYLA
TARTIŞILMAZ BIR CAZIBEYE
SAHIP. BUNUNLA BİRLİKTE, ASIL
SÜRPRIZLERI ŞEHRİN DERİNİNE
İNENLER YAKALAYABILIYOR:
İNGILIZ, HINT VE ZULU
KÜLTÜRÜNÜN IZLERI LEZIZ
YEMEKLER, SAMIMI INSANLAR VE
YENILIKÇI BIR SANAT ÇEVRESI…

SOUTH AFRICA’S THIRD-LARGEST CITY HAS
A REPUTATION FOR BEING A LAIDBACK
TROPICAL PARADISE. WHILE THERE’S NO
DENYING THE QUALITY OF ITS BEACHES, THOSE
WHO SCRATCH THE SURFACE AND DISCOVER
THAT THERE’S FAR MORE TO SURF CITY THAN
MEETS THE EYE. ITS BRITISH, INDIAN AND
ZULU HERITAGE RESULTS IN AN EDGY URBAN
MELTING POT WITH GREAT FOOD, FRIENDLY
PEOPLE AND AN INNOVATIVE ARTS SCENE.
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Köklü ve mağrur bir denizcilik tarihine sahip olan
Durbs’daki (kentliler böyle diyor) liman bugün de
Afrika’nın en büyük ve en hareketli ikinci limanı. Deniz
ürünleri restoranları ve tekne kiralama şirketleriyle
rıhtımın turistik çehresini oluşturan Wilson İskelesi,
Durban’ın asıl cazibesini keşfetmek için en ideal nokta
aynı zamanda. Tekne alternatifleri arasında rıhtımın
etrafını kapsayan bilgilendirici turlar, romantik gün
batımı ve yunus gözlem gezileri ile daha cesur gezginler
için derin deniz balığı avı yer alıyor; kısacası, burada
herkes için bir seçenek var.
Ana karaya döndüğünüzde rotanızı göz alıcı uShaka
Marine World’e çevirin. Bu devasa kıyı kompleksi
yenilikçi bir açık hava alışveriş deneyiminin yanı sıra
ziyaretçilerine su parkı ve çeşitli restoran imkânları da
sunuyor. Ama burayı asıl sıra dışı kılan; dünyanın en
ünlü, güney yarım kürenin de en büyük akvaryumuna
sahip oluşu. Masalsı manzaralarla sürprize doyduktan
sonra daha interaktif bir aktivite için köpek balıklarıyla
birlikte dalmayı ya da nefes kesici mercan resifi
lagününde şnorkelle dalışı deneyebilirsiniz.

Durbs, as it’s known locally, has a long and proud
maritime history and its port is, to this day,
the second largest and busiest in Africa. Wilson’s
Wharf with its seafood restaurants and boat charter
companies is the touristy face of the harbor and
the perfect place to find out what makes Durban
tick. Boating options include informative tours
around the harbor itself, romantic sunset and
dolphin-watching cruises, and deep sea fishing trips
for the more adventurous, so there really
is something for everyone.

Durban Central, kentin tarihî merkezi ve en önemli
yapılarını inceleyebileceğiniz bölgesi. Etkileyici bir saat
kulesine sahip görkemli binasıyla Posta Ofisi ve ikisi de
ziyareti hak eden Durban Sanat Merkezi ile Doğal Bilim
Müzesi’ne ev sahipliği yapan neo barok tarzda inşa
edilmiş, bakır kubbeli Durban Belediye Binası bölgedeki
önemli mimari unsurlardan. Yakınlardaki Playhouse
Company’nin cephesinde Tudor dönemi stilinin etkileri
dikkat çekiyor. Burası için Güney Afrika drama ve
tiyatro sanatının kalesi demek yanlış olmaz; hazır
gelmişken bir oyun izlemenizi tavsiye ederim.

Once you’re back on dry land, make your way over
to the excellent uShaka Marine World. This large
beachside complex boasts an innovative outdoor
shopping experience as well as a waterpark and
various restaurants but it’s the world famous
aquarium (the largest in the Southern hemisphere)
which really sets it apart. Marvel at the otherworldly
displays before moving onto something more
interactive like diving with sharks or snorkeling in the
gorgeous coral reef lagoon.

Eski Durban İstasyonu’nun geçmiş günleri anımsatan
kırmızı renkli tuğla duvarları arasında artık bölgesel
turizm otoritesinin ana merkezi Turizm Kavşağı hizmet
veriyor. Durban’ın Mahatma Gandhi ve Hindistan’la
tarih boyunca süregelen bağının izlerini sürebileceğiniz
harikulade Oryantal Turu için burası ideal bir başlangıç
noktası. Durban, Asya kıtası dışında Hintlilerin en
yoğun olarak bulunduğu yer, böyle olunca da Hint
kültürü ve mutfağı yerel dokuya işlemiş. Bahsettiğim
yürüyüş rotası sizi eski dönemlerin alışveriş merkezi
pasajlarla dolu Hint Bölgesi’ne, görkemli Juma Musjid
Camii’ne ve kalabalık Victoria Sokak Pazarı’na
götürecek. Dahası, Zulu şifa pazarını da görme ve
sangoma’lar (geleneksel Zulu şifacıları) hakkında bilgi
edinme fırsatı da yakalayacaksınız.

Durban Central, the historical heart of the city, is
where you’ll find the city’s most important buildings.
Architectural highlights include the General Post
Office, a grandiose building with an imposing clock
tower, and the neo-Baroque Durban City Hall which
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features an impressive copper dome and plays host
to the Durban Art Gallery and the Natural Science
Museum, both of which are well worth a visit. The
nearby Playhouse Company, with its mock
Tudor façade, is a bastion of South African drama
and theater – you’d be well advised to try to catch
a performance while you’re in town.
The evocative redbrick walls of the Old Durban
Station now house Tourism Junction, the
headquarters of the regional tourism authority.
This is the starting point for the excellent Oriental
Walkabout which outlines Durban’s longstanding
connection with Mahatma Gandhi and India. Durban
has the world’s largest population of Indians outside
of Asia, and Indian culture and cuisine are woven
throughout the city’s fabric. The walkabout takes
in atmospheric arcades (old-fashioned shopping
centers) of the Indian Quarter, the iconic Juma Musjid
Mosque and the bustling Victoria Street Market.
What’s more you’ll also get to visit the Zulu medicine
market and learn about sangomas or traditional Zulu
healers.
While you’re in the area you should definitely set
aside a couple of hours to explore the Rivertown
Precinct, Durban’s flagship urban regeneration
project. The undisputed nexus of Rivertown is
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Burada birkaç saatinizi Durban’ın en büyük kentsel
dönüşüm projesi Rivertown Bölgesi’ni keşfetmeye
ayırın. Rivertown’un çekirdeğini oluşturan 8 Morrison
bir ortak çalışma alanı ve perakende butik deneyimi
sunmanın yanı sıra pazarlara, konserlere ve popup etkinliklere düzenli olarak ev sahipliği yapıyor.
Rooispace, Swaggerwear ve Spine gibi tasarım
markaları kent ruhunu yansıtan giysiler satarken
Mi Africa ve Also Artisan, Afrika kültürünü klişelerin
dışına çıkarak yansıtan sanat eserlerini ve dekorasyon
objelerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.
Geleneksel Afrika sanat ve zanaatına özel bir ilginiz
varsa Phansi Müzesi’ndeki koleksiyondan daha iyisini
bulamazsınız. Otlarla örülmüş sepetlerden sıra dışı
bereket figürlerine 4 binden fazla eser Afrika’daki
zanaat birikiminin en iyi örneklerini gözler önüne
seriyor. İçinde müzenin yer aldığı üç katlı kolonyal köşk
de başlı başına bir ziyaret sebebi. Sonrasında ise havası
daima serin Durban Botanik Bahçeleri’nde bir yürüyüşe
ne dersiniz? Şehrin yoğunluğundan uzakta hoş bir
mola sağlamasının yanı sıra bu bahçeler dünyanın en
nadide “cycad” (bir tür palmiye) koleksiyonuna, göz
kamaştıran orkide bahçelerine sahip.
Bu keşifleri tamamladıysanız hakiki Durban körisinin
tadına bakma zamanı geldi demektir. Bunun için en
doğru yer Mali’s Indian Restaurant. Durban şehir
merkezinin birkaç mil kuzeyinde yer alan Morningside
adlı zarif banliyödeki bu Hint restoranını bir aile
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8 Morrison, which is part co-working office space,
part boutique retail experience and also hosts regular
markets, concerts and pop-up events. Designers
Rooispace, Swaggerwear and Spine sell clothes
for every kind of urbanite while Mi Africa and Also
Artisan purvey art and décor which are distinctly
African but not all clichéd.
If you’re keen to see more traditional African arts
and crafts, the collection at the Phansi Museum
is unrivalled. More than 4,000 artifacts ranging from
woven grass baskets to quirky fertility dolls
showcase African creativity at its best, and the
three-story colonial manor house is also well worth
exploring. Afterwards, why not take a stroll in the
always-cool Durban Botanic Gardens? In addition
to being a serene break from the hustle and bustle
of the city, the gardens are home to the world’s rarest
collection of cycads (a type of palm tree) as well as
spectacular orchid gardens.
After all that exertion you’ll be craving a proper
Durban curry and there’s nowhere better than the
family-run Mali’s Indian Restaurant in the elegant
suburb of Morningside, a few miles north of central
Durban. Morningside, with its numerous parks and
colonial villas, is a fantastic location to base yourself
in, as it boasts an excellent variety of restaurants
and some of Durban’s finest hotels – including stately
Essenwood House and the recently restored African
Pride Audacia Manor.

işletiyor. Birçok parkın ve kolonyal villanın bulunduğu
Morningside, keşfe çıkmak için ideal bir tercih zira
çeşitli restoranlara ve Durban’ın en iyi otellerine ev
sahipliği yapıyor. Görkemli Essenwood House ve yakın
zamanda yenilenen African Pride Audacia Manor
bunlardan yalnızca ikisi.
Gelelim deniz tarafına…
Durbs’u ziyaret etmenin tatlı zorluklarından biri
öncelikle hangi plaja gideceğinize karar vermek.
Dünyaca ünlü Altın Mil kıyı şeridini oluşturan sayısız
plajın her birinin kendine has bir kimliği var. Addington
Plajı aileler için mükemmel bir tercihken; Güney Plajı
yüzücülerin, Dairy’yse sörfçülerin uğrak noktası. Kuzey
Plajı’nda harika dalgalara meydan okumanın yanı sıra
yapılışı günler süren ama bir dalgayla saniyeler içinde
yıkılabilecek eşsiz kum heykellerini (gerçek boyutlu
gergedanlar, denizkızları vs.) inceleyebilirsiniz.

One of the hardest things about visiting Durbs
is deciding which beach to visit first. The various
beaches which comprise the world famous Golden
Mile each have their own identity: Addington Beach
is great for families, South Beach is a swimmer’s
delight, and Dairy is where the surfers hang out.
North Beach also has great waves as well as utterly
amazing sand sculptures – life-size rhinos, and
mermaids – which take days to make but can
be washed away in seconds.

Durban genelindeki en iyi plajlar Umhlanga Kayalıkları
adlı lüks banliyöde ve periferisinde yer alıyor. Umhlanga
Ana Plajı içlerinde en mükemmeli olsa da sessizlik
tercih edenler, yakınlardaki Umdloti Plajı’ndan da
memnun kalacaktır. Umhlanga’da ünlü ve son derece
fotojenik bir deniz feneri de yer alıyor. Deniz fenerine
hâkim Oyster Box Hotel; Güney Afrika’da değilse bile
Durban’daki en özel adres. Zarif, tarihî ve sofistike
bir atmosfere sahip olan otelin ödüllü spa’sı ve
restoranları, cazibesini daha da güçlendiriyor.

Arguably the best beaches in greater Durban are
found in and around the upmarket suburb
of Umhlanga Rocks. Umhlanga Main Beach is about
as perfect as they come, while those who’re keen
for some solitude should try nearby Umdloti Beach.
Umhlanga also has a famous (and very photogenic)
lighthouse which is overlooked by the Oyster Box
Hotel – without a doubt the most exclusive address
in Durban, if not the whole of South Africa.
The Oyster Box oozes elegance, history and
sophistication and its award-winning spa and
restaurants only add to the charming allure.

Güney Afrika’nın üçüncü büyük şehri kendine has bir
enerjiyle büyük kardeşlerinin gölgesinden sıyrılıyor.
Durban’ı keşfetmeyi yapılacaklar listenize ekleyin;
“Biraz daha kalsam.” diyeceğinizden emin olabilirsiniz.

South Africa’s third city has spent far too long in the
shadow of its larger brethren, but the reality is that
it has an energy all of its own. Take the time to
explore Durban and you’ll never want to leave.

03 | 2017 S K Y L I F E B U S I N E S S

41

NEREDE YEMELİ?
WHERE TO EAT?

DURBAN

GÖRMEDEN DÖNMEYİN
MUST SEE

Golden Mile, okyanusta sörf ya da su sporları
yapanlar; denize girenler ve turistlerle dolup
taşan 6 km’lik bir kumsal. Durban Botanik
Bahçeleri ise Afrika’nın en eskisi olması
açısından görülesi bir adres.
NEREDE KALMALI?
WHERE TO STAY?

ALIŞVERİŞ İÇİN
WHERE TO SHOP?

Deniz mahsulleri denemek için Catch ya da Jack
Salmon, et ağırlıklı menü için Butcher Block ya
da Little Havana en iyi adresler.
Visit Catch or Jack Salmon for seafood,
and Butcher Block or Little Havana for
red meat.

Umhlanga’daki Getaway ya da La Lucia
semtindeki aynı adlı alışveriş merkezleri lüks
mağazalarıyla çokça seçenek sunuyor.
Manzarasıyla tatilinizi unutulmaz kılacak
Oyster Box Hotel, daha butik bir konaklama
arıyorsanız da ödüllü Endless Horizons
seçeneklerini değerlendirin.
Oyster Box Hotel’s view offers you an
unforgettable stay. For a more boutique
accommodation alternative, opt for
award-winning Endless Horizons.

UYGULAMALAR
APPLICATIONS
BAVULA KOYUN
WHAT TO PACK?

Durban Offline Travel Guide

Durban Map and Walks

Durban Active

Golden Mile is a 6 km long coastline filled
with surfers, swimmers, water sports
enthusiasts and tourists. Durban Botanic
Gardens deserves a visit as the oldest
surviving botanical garden in Africa.

Mart ayı boyunca sıcaklık 27-30 derece
arasında değişiyor. İnce bir yağmurluk
gerekebilir. Asıl önemlisi üç ayaklı adaptör. Aksi
hâlde elektronik cihazlarınızı şarj edemezsiniz.
The temperature varies between 27 and
30 centigrades in March. You can pack
a light anorak. But the most important
thing is a three-prong adapter to charge
your electronic devices.

Getaway in Umhlanga or the shopping
mall in La Lucia district offer a variety of
alternatives for luxury shopping.

HEDİYELİK
SOUVENIRS

Snell Promenade’daki park alanında her pazar
kurulan Amphitheatre bit pazarında geleneksel
Afrika ürünleri, el yapımı ahşap hediyelikler
bulabilirsiniz. Cumartesileri ise Essenwood Craft
Market, daha kaliteli sanatsal ürünler içinse Bat
Centre, KZNSA Gallery ilginizi çekecek.
You can find traditional African artifacts
and handmade wooden souvenirs at the
Amphitheatre Flea Market set up in the
park on Snell Promenade. You can visit
Essenwood Craft Market on Saturday, and
Bat Centre and KZNSA Gallery for higher
quality art objects.

NASIL GİDİLİR?

HOW TO GET THERE

Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Durban’a
haftanın dört günü karşılıklı seferler düzenliyor.
Bilgi için: turkishairlines.com

Turkish Airlines has round-trip flights
between Istanbul and Durban four days a
week. For information: turkishairlines.com
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