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Renkli sokakları, cıvıl cıvıl yaşantısı ve 
dönüşen çehresiyle Maputo yükselen 

bir şehir. Şehrin mimari cevherleri 
Mozambik'in başkentini ziyaret etmek için 

başlı başına bir sebep.

With its colorful streets, vibrant urban 
life and changing façade, Maputo is a 
city on the rise. The architectural gems 
of the city are reason enough to visit the 
capital of Mozambique.

GRIFFIN  SHEA ARIADNE  VAN  ZANDBERGEN
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İlk ipucu: Maputo’yu acele etmeden 
gezin. Art deco başyapıtların, 
neoklasik anıtların ve villaların 
üzerinde ülkenin kadim tarihinin 
izlerini bulacaksınız. Burası, bir 
zamanlar Orta Doğu ve Asya’yla ticaret 
yapan Arap yelkenlilerinin hâlâ sefer 
yaptığı ve sokaklarına şairlerin ve 
düşünürlerin adlarının verildiği bir 
şehir. Yeniden doğan şehrin dünyada 
yeni bir yer edindiği bu dönem, şehri 
ziyaret etmek için oldukça uygun bir 
zaman.

08.00

Güne başlamanın tek yolu, şehrin 
kaldırım üstü kafelerinden birinde 
pastel de nata yiyip espresso içmek. Bu 
kremalı hamur işi sizi hayal kırıklığına 
uğratmayacak ama acele edin, öğlene 
kadar tükenebilir. Padero Txhapo 
Txhapo etrafı izlemek için güzel bir 
nokta ama şehrin eski mahallelerini 
gezmek istiyorsanız mükemmel bir 
başlangıç noktası olan Bula Bula’ya 
gidebilirsiniz. 

First tip: Don’t rush through Maputo. 
Inside art deco masterpieces, 
neoclassical monuments and villas, 
you’ll find the relics of the country’s 
ancient past. This is a city that names 
its streets after poets and thinkers, 
where dhow sailing boats that once 
traded with the Middle East and Asia 
still ply the ocean’s warm waters. As 
the resurgent city claims a new place 
in the world, there’s never been a 
better time to visit.

08:00

The only way to start the day is with a 
pastel de nata and an espresso at one 
of the city’s sidewalk cafes. It’s hard 
to go wrong with these tiny custard 
pastries, but they might be gone by 
lunchtime. Padero Txhapo Txhapo 
offers a nice spot for people-watching, 
but to begin a tour of the city’s old 
neighborhoods, better head to Bula 
Bula, which marks a perfect spot to 
begin your journey.

01_  Düzenli cadde ve sokakları ile Mapu-
to son derece planlı bir şehir. 

02_  Geleneksel Afrika el sanatı işleri bir 
hediyelik eşya seçeneği sunuyor. 

01_  Maputo is a neatly planned city with 
its lined streets and alleys.

02_  Traditional African handicraft works 
are a good option for gifts.

1. GÜN DAY 1
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BİRİNCİ SINIF 1.6 DİZEL OTOMATİK
Yeni 1.6 Dizel Otomatik seçeneğiyle Insignia, sizi birinci sınıf 
bir yolculuğa davet ediyor.  Lansmana özel fırsatları kaçırmamak 
için bu davete kulak verin.

opel.com.tr 
* Ortalama yakıt tüketimi 3.9 - 4.3 lt / 100 km, ortalama CO2 emisyonu 104 - 114 g/km

INSIGNIA
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10.00

Maputo Katedrali’ne gidin. Bula Bula’ya 
en yakın olan kapı, ziyaretçiler binanın 
mükemmel çizgilerini ve devasa mekânı 
yakından inceleyebilsin diye genellikle 
açık oluyor. Ardından Independence 
Meydanı’na giderek neoklasik Maputo 
Belediye Binası’nı görün ve Samora 
Machel Bulvarı’ndan aşağı yürüyün. 
Fransız Kültür Merkezi'nde güzel bir 
hediyelik eşya dükkânı bulunuyor. 
Hemen yanda ise 19. yüzyılda Gustave 
Eiffel (ya da muhtemelen ortaklarından 
biri) tarafından yapılan Iron House 
var. Metal duvarları yüzünden tropik 
iklimde kullanılamayacak kadar çok 
ısınan bu bina, vali konağı olarak 
tasarlanmış. Şimdiyse Mozambik’in 
Orta Çağ'da Afrika ve Hint Okyanusu 
dünyası arasındaki ticaret bağlantısı 
rolünü gözler önüne seren, küçük fakat 
bilgilendirici (ve klimalı) bir müze 
mekânına dönüştürülmüş. Gölgede 
biraz mola vermek için hemen dışarıda 
Tunduru Botanik Bahçeleri var. 

13.00

Öğle yemeği için 1950’lerden fırlayan 
oyuncaklarıyla bir panayır alanı 
olan Feira Popular’a gidin. Girişte 
Escorpiao var; Mozambik sularının 
zenginliğinden örnekler sunan, deniz 
ürünleriyle ünlü bir restoran burası. 
Kızarmış karides en ikonik yemekleri 
ama kalamarı da küçümsememek 
lazım. 

15.00

Öğleden sonra hava sıcak oluyor, bu 
nedenle Maputo Tren İstasyonu’na 
giden bir tuk-tuk’a binin; (yine Eiffel’in 
ekibi tarafından tasarlanan) demir 
kafes işiyle tarihî lokomotiflerin 
üzerinde metalden bir dantel gibi duran 
bir başka neoklasik mimari şaheser. 
Peron boyunca yürüyerek şehrin 
en iyi sanatçılarından bazılarının 
eserlerini sergilediği Kulungwana Sanat 
Galerisi’ne gidin. Müzenin sahipleri 
Maputo’nun kültürel yaşamının 
belkemiği olduğundan, burası ayrıca 
müzik festivalleri ve tiyatro seçenekleri 
hakkında bilgi almak için de çok uygun 
bir yer. Ardından, şehrin art deco 
mimari tarihine hayran kalacağınız 
istasyonun çevresindeki sokaklarda 
dolaşın. Güzel Jumma Camii’nden geçin 
ve bir şeyler atıştırmak için Mercado 
Municipal’de mola verin.03

02

01

10:00

Head out to the Cathedral of Our 
Lady of the Immaculate Conception. 
The door closest to Bula Bula is 
usually open, so visitors can admire 
the building’s clean lines and 
soaring spaces. Then head through 
Independence Plaza to admire the 
neoclassical Maputo City Hall and 
walk down Samora Machel Avenue. For 
souvenirs, the French Cultural Centre 
maintains a well-curated gift shop. 
Next door is the Iron House, built in 
the 19th century by Alexandre Gustave 
Eiffel, or possibly one of his associates. 
Intended as a governor’s mansion, the 
metal walls made it too hot for use 
in the tropics. It now houses a small 
but insightful (and air-conditioned) 
museum that explores Mozambique’s 
medieval role as a trade link between 
Africa and the Indian Ocean world. 

01_  Yerel Afrika lezzetlerini bulacağınız 
pazarları sakın kaçırmayın.

02_  Deniz Maputo'ya ayrı bir güzellik 
katıyor. 

03_  Maputo’nun en önemli yapılarından 
biri de Maputo Merkez Kilisesi.

01_  Do not miss the markets where 
you can devour the local tastes 
of Africa.

02_  The sea gives the city of Maputo a 
different kind of beauty.

03_  One of the most important 
structures in Maputo is the 
Maputo Central Church of the 
Nazarene.

Shop Online / www.superstep.com
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Just outside are the Tunduru Botanic 
Gardens for a break in the shade.

13:00

For lunch head to the Feira Popular, 
a fairground with rides straight 
from the 1950s. At the entrance is 
Escorpiao, a restaurant famed for its 
seafood where you can sample the rich 
offerings of Mozambique’s waters. 
Grilled prawns are the most iconic 
dish, but the calamari shouldn’t be 
overlooked. 

15:00

Afternoons get hot, so take a tuk-
tuk to the Maputo Railway Station, 
another neoclassical marvel whose 
iron latticework (also designed by 
Eiffel’s team) hangs like metal lace 
over historic steam engines. Walk 
all the way down the platform to 
the Kulungwana Art Gallery, where 
some of the city’s best artists display 
their work. The owners are pillars of 
Maputo’s cultural scene, so this is also 
a great place to find out about music 
festivals and theatre offerings. Then 
wander through the streets outside the 
station and admire the city’s art deco 
architectural history. Make a point 
of passing by the beautiful Jumma 

19.00

Akşam yemeği için Zambi 
Restaurant’da yer ayırtın. Şehrin 
en üretken art deco mimarlarından 
Amancio “Pancho” Guedes tarafından 
tasarlanan binanın kıvrımlı 
betonarme çatısı, insana bir Miro 
tablosunun içindeymiş hissi veriyor; 
keşke Miro'nun tablolarında deniz 
meltemi ve taze deniz mahsulleri 
olsaydı!

09.00

Güne sakin bir şekilde başlamak için, 
okyanusa yukarıdan bakan bir yamacın 
tepesine kurulu Dhow Cafe’de havuz 
kenarında bir yer bulun. Mağazanın 
içinde Mozambik’in her köşesinden 
ve Sudan’dan getirilmiş değerli eşyalar 
var. İlham verici sanatsal çalışmalarla 
bu geleneksel malzemeler modern ev 
döşemeliklerine dönüştürülüyor. 

11.00

Yakında Doğa Tarihi Müzesi var; burası 
da ayrıca özenle işlenmiş gümüş takılar 
dâhil kolonyal dönem öncesi eserlere 
ve kapsamlı bir Makonde maskeleri 
koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. 

01_  Maputo Tren Garı ülke 
içerisinde ulaşım ağının 
kalbi niteliğinde.

02_  Maputo’dayken tavuk 
etinin leziz bir biçimi 
olan piri-piri’yi mutlaka 
deneyin.

03_  Tripörterler Maputo’da 
yaygın bir ulaşım aracı.

01_  Maputo Train Station 
is the heart of the 
transport network of the 
country.

02_  While you are at 
Maputo try piri-piri, 
which is a splendid 
form of chicken meat.

03_  Triporters are a 
common means of 
transport in Maputo.

Mosque and stopping in the Mercado 
Municipal for an afternoon snack.

19:00

For dinner, book a table at Zambi 
Restaurant. Designed by Amancio 
“Pancho” Guedes, one of the city’s 
most prolific art deco architects, the 
building has a curved concrete roof 
that makes it feel like you’ve walked 
into a Miro painting … if paintings had 
sea breezes and fresh seafood.

09:00

For a relaxing start to the day, find a 
spot by the pool at Dhow Café, which 
sits on top of a cliff overlooking the 
ocean. Inside the shop are treasures 
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01_  Maputo Doğal Tarih Müzesi şehir 
içerisinde âdeta bir safari imkânı 
sunuyor.

02_  Maputo’daki mimari eserlerin 
güzelliği ziyaretçiler için bir cazibe 
kaynağı.

03_  Maputoluların misafirperver bakış-
larına sıkça denk geleceksiniz.

01_  Maputo Natural History Museum 
offers a safari-like tour opportunity 
in the city.

02_  The beauty of the architecture in 
Maputo is a source of attraction for 
the visitors.

03_  You will often experience the wel-
coming manner of the locals.

02

01

03

Fil fetüslerinin gebelik 
sırasındaki hâllerini 
gösteren duvar resmi de 
oldukça ilginç.

13.00

Şehirden uzaklaşın ve 
sahildeki Marginale’ye 
gidin. Kaldırımlar 
kızarmış tavuk ve balık 
servis eden küçük açık 
hava kafelerle dolu. 
Gölgede güzel bir yer seçin 
ve patates kızartmasıyla 
piri-piri tavuğu 
ısmarlayın. Bu baharatlı 
lezzet, Mozambik mutfağı 
demek. 

15.00

Yanınıza biraz 
atıştırmalık ve en 
önemlisi de su alıp bir bot 
kaptanından sizi Xefina 
Adası’na götürmesini 

isteyin. Yolculuk sadece 
30 dakika sürüyor ama 
varacağınız yer bir ıssız 
adalar zinciri. Buradaki 
tek yapı, eski bir askeri 
üssün kalıntıları. 
Öğleden sonrayı kristal 
berraklığında sularda 
yüzerek ve Mozambik’in 
bu doğal güzelliğinin ufak 
bir bölümünü keşfederek 
geçirin.

19.00

Çok geç olmadan sahile 
dönün ve Costa do 
Sol’ün avlusunda bir 
masa kapın. Bu popüler 
restoran hafta sonları 
çok kalabalık oluyor. 
Burası o kadar güzel ki 
gezinizi sakin bir şekilde 
bitirmek için geceyi 
konukevlerinde geçirmek 
isteyebilirsiniz. 

gathered from across 
Mozambique and as 
far away as Sudan. 
The inspired artwork 
and homewares turn 
traditional materials 
into modern furnishings.

11:00

Nearby is the Museum of 
Natural History, which 
also houses a collection of 
pre-colonial art including 
delicately wrought silver 
jewelry and an extensive 
range of Makonde masks. 
Intriguingly, a wall 
display also shows the 
gestation of elephant 
foetuses.

13:00

Take a break from 
the city and head up 
the Marginale to the 
beach. The kurbside 
is lined with small 
open-air cafés serving 
grilled chicken and 
fish. Choose a nice spot 
in the shade and order 
piri-piri chicken with 
fries. This spicy treat 

is synonymous with 
Mozambican cuisine.

15:00

Pack some snacks, and 
most importantly water, 
and ask a boat driver to 
take you across to Xefina 
Island. The trip only 
takes 30 minutes, but 
you’ll arrive at a chain of 
deserted islands. The only 
buildings are the ruins of 
an old army base. Spend 
the afternoon swimming 
in crystal-clear waters 
and exploring a small part 
of Mozambique’s natural 
beauty.

19:00

Before it's too late, go 
back to the beach and 
grab a table on the patio 
at Costa do Sol. This 
landmark restaurant 
draws big crowds on the 
weekends. It’s so lovely 
that you might want to 
spend the night in its 
guesthouse for a relaxing 
end to your stay. 

Türk Hava Yolları İstanbul'dan 
Maputo'ya haftanın üç günü Johannes-
burg aktarmalı seferler düzenliyor. 
Bilgi için: turkishairlines.com 

Turkish Airlines has organized flights 
from Istanbul to Maputo through 
Johannesburg three days a week.  
For information:  
turkishairlines.com

NASIL GİDİLİR? 
GETTING THERE
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