TRAVEL

LUKSUSREJSE TIL

MALDIVERNE
Sanselig luksus og skønhed kan man være sikker på at få i høje doser, når man rejser til Maldiverne
i det Indiske Ocean. Oplagt til både veninder og kærester. Få inspiration til den ultimative luksusrejse fra et par, der tog i forvejen.
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Det er en lang rejse at komme til Maldiverne, men de 15 timer
fortrænger sig hurtigt, når man bliver budt velkommen ved turkisblåt
hav og får iskolde vaskeklude og nyplukkede kokosnødder. Vores
første stop i det maldiviske paradis er atollen Veligandu. Vi er
endelig ved at udleve vores drøm om en romantisk bounty-ferie: Et
ø-hop i Maldiverne til tre forskellige atoller i to uger. Udgangspunktet for atollerne er for det meste med vandflyver eller speedbåd fra
hovedatollen Male. Overalt synes naturen nærværende. Allerede i
flyveren hen over det mest turkise hav og de spredte koralrev, lover
piloternes bare fødder, at på Maldiverne er man tæt på naturen.
EGEN STRAND OG HÆNGEKØJE
På den kun 600 meter lange og 150 meter brede Veligandu-atol
bliver vi indlogeret på øens eneste resort: Det firestjernede Veligandu Island Resort. Selvom det er med all inclusive, er det af en så høj
kvalitet, at enhver charter-sammenligning hurtigt blegner. Bare synet
af vores romantiske strandvilla med egen spa lige ud til havet, egen
strand og hængekøje, gør, at man føler sig hensat til en anden
virkelighed. Vi bader blandt flerfarvede fisk og går ture ud på den
lange sandtange, som er unik for Veligandu. Selv når de 91 hytter
er fyldt op, har man følelsen af at være alene på en øde ø. De
perfekte rammer for en kærlighedsferie eller bryllupsrejse.
FORKÆLELSE I SPAEN
Når mørket falder på, sætter vi os på resortets restaurant. Det er
en åben terrasse, hvor man kan gå på opdagelse i buffeten med
mad fra alverdens lande og få dagens friskfangede fisk tilberedt på
stedet.
Udover at dase, bade og spise, vælger vi også at tage på en snorkelbådtur med en fantastisk snorkelguide. Vi sejler ud til tre forskellige rev og møder klovnefisk, revhajer, djævelrokker, havskildpadder, smukke levende koraller og masser af farvestrålende fisk. På
båden serveres der friskt vand og kokosnødder skåret ud i mindre
stykker, som vi nyder indimellem vores dyk.
Inden vi hopper videre til den næste atol, skruer vi op for forkælelsen og lader os begge massere igennem i resortets lækre spa. God
timing, for lige som vi lægger os på briksen, kan vi høre lyden af
kraftig regn ramme havet og palmebladene lige udenfor. For sådan
er det også i troperne, men for det meste hurtigt overstået.

LUKSUSVILLA
En flaske champagne står klar, da vi ankommer til vores 184
kvadratmeter imponerende villa i det femstjernede resort på
atollen Bodo Hithi. Vi har egen pool på den store terrasse med
trappe direkte ned til eget husrev. Indenfor er der separat opholdsstue, soveværelse, badeværelse med brusebad både inden- og
udenfor og et stort dobbelt stenbadekar med udsigt. Atollen Bodo
Hithi er dækket af regnskov, og kun de allermest nødvendige
træer og grene i en passende højde er fjernet for at gøre plads
til stier, huse og restauranter. Vi er ankommet med speedbåd fra
Male. En lille lydløs åben golfbil har ført os ud til vores Escape
Water Residence, hvor vi skal bo de næste fire dage. Vi nyder
livet, bestiller roomservice og snorkler ved vores fantastiske husrev.
MED BOBLER I GLASSENE
Sammen med resortets havbiolog, som vi booker en tid hos, får
vi en mageløs oplevelse. Tæt på os i havet spiser en stor havskildpadde fredeligt af nogle særlige havbundssvampe, imens vi kigger på. Havets dyr kan man også se, når man besøger resortets
spa, som ligger på pæle ude i lagunen. Mens man ligger på briksen, kan man se de smukke fisk svømme forbi under en glasplade.
Maden på Bodo Hithi er i top og den sidste aften på atollen er
personalet med på at skrue op for romantikken. De dækker op
til os på stranden, ridser et hjerte rundt om vores bord og sætter
levende lys i. Solen går ned, der er champagne i glassene og tre
lækre retter med hummer, oksemørbrad og chokoladefondant ...
LUKSUS GRAND FINALE
Vores sidste stop er barfodsluksus-resortet Six Senses på den private ø Olhuveli i Laamu-atollen. Allerede ved ankomsten står det
klart, at her tages ’back to nature’ alvorligt. Glade ansigter, bare
fødder. Intet Gucci-gejl eller blot det mindste antræk til formaliseret
påklædning eller selvfedhed af nogen slags. Vores personlige
vært Abdullah viser os ud til vores Lagune Water Villa. Som alt
andet på øen er den bygget af bæredygtige naturmaterialer. Dvs.
tørrede palmeblade, forskellige træsorter og kokosnøddeskaller.
Sidstnævnte bliver også brugt som store skeer til at skylle fødderne med for sand, og som står i store krukker ved indgangen til
villaerne.
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MIDT I EN JUNGLE
På villaens toilet er naturen også tydeligt til stede. Under et glas i
gulvet kan man se ned til fiskene, og fra udendørs-brusebadet og
karbadet af glas kan man se direkte ned til havet.
Med til villaen følger også cykler. Det er en helt speciel oplevelse at
køre rundt på cykel gennem junglen og ud til restauranterne, vandsport- og spaområdet. Særligt om aftenen, hvor stierne kun er meget
diskret oplyste og luften helt mild, er det eventyragtigt at bevæge sig
rundt i junglen på den måde.
Resortets spa er placeret for enden af en snørklet sti, diskret foldet ud
på et ukurant stykke junglejord og bygget rundt om store træer. Igen
den samme venlighed, milde og imødekommende betjening. Samt
fine ritualer med te, frugt og varme dampende servietter både før og
efter nogle meget velgørende massagebehandlinger.
GASTRONOMI 24/7
Laamu er også kendt for et højt kulinarisk niveau. Bygget på pæle
ude i vandet nyder man alt fra overdådige morgenmadsbuffeter til
gastronomiske middagsretter. Der findes også en gratis isbar med
den bedste hjemmelavede kvalitetsis. Der er en førsteklasses vinbar
og et loungeområde med store bløde lounge-senge, hvor vi bl.a.
spiser Maldivian Style Tortilla med hummer, kokoscreme, grøn chili
og guacamole. Bevæger man sig væk fra området, skal man prøve
Leaf – en restaurant i verdensklasse. Man skal igennem junglen, op
ad en trappe og hen over en hængebro, inden man møder Mark
Kumin og hans team, der står bag de lækreste retter, som er ren
madkunst.
Som livsnyder lever Six Senses op til alle forventningerne, især fordi
der er noget for alle sanserne. Det samme gælder ’vores’ andre atoller. For alle tre atoller har været forskellige og unikke med hver deres
personlighed.
Det er blevet tid til at rejse hjem, og da vi sidder i speedbåden,
ser vi en hel flok delfiner, som følger os lidt på vej. En helt fantastisk
afslutning og vi ser på hinanden og ved, at vi en dag vil vende
tilbage.

Nyhavn Rejser sammensatte rejsen til Maldiverne.
Fra priser i lavsæson, 9 dage/7 nætter inkl. flyrejse, skatter og
anførte pension og villatype:
Six Senses Laamu 5+*, villa på pæle i lagunen, inkl. gourmet
halvpension fra 29.500 kr.
Coco Bodu Hithi 5*, villa i lagunen med privat pool og morgenmad, fra 22.000 kr.
Veligandu Island 4*, water villa med all inclusive fra 25.500
kr.
Qatar Airways med et enkelt stop i Doha. Herfra videre i 5,5
timer med ankomst til hovedstaden Male tidligt om morgenen.
Samlet rejsetid: 15 timer.
Maldiverne er et land i det Indiske Ocean sydvest for Indien.
Det består af en gruppe atoller.
Som rejsemål er Maldiverne kendt som et romantisk barfodsparadis med et hav af små bountyøer med vidunderlige strande
og overdådige hoteller, der hviler på pæle i havet.

