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Heritance Aarah Resort

M

-et paradis på jord!

aldiverne … hvem får ikke et drømmende udtryk i øjnene, når man
nævner dette rejsemål? De fleste
ønsker sig i løbet af deres levetid at
få lov at opleve en rejse til dette magiske land, som er
så forbundet med hvidt sand, turkisblåt vand og romantik. Perfekt ramme til en bryllupsrejse.
Leder I efter en romantisk destination at rejse hen
på bryllupsrejse? Heritance Aarah Resort er stedet
for jer. Den fantastiske natur, de smukke og behagelige bygninger og den magiske indretning gør destinationen til det perfekte sted at være sammen med sin
kæreste i løbet af bryllupsrejsen. Et uberørt paradis
uden masseturisme.
Hver dag i dette paradis er en enestående oplevelse, ikke som noget andet. At vågne til bølgernes
brusen får én til at føle sig i live, og forventningerne
til dagen stiger. Når man trækker gardinerne væk fra
vinduerne, kommer solopgangens stråler dig i møde,
og varmen mod huden er behagelig og blød. Vandet
lokker, og det er en fornøjelse at starte dagen i salte
bølger i et turkisblåt hav.

Omgivet af Det Indiske Ocean og en del af Raa-atollen ligger Heritance Aarah Resort. Her ankommer du til en ø, som
omgives af turkisblåt vand og kridhvide sandstrande, der
kærtegner dine fødder, og palmer, som vajer blødt i den svalende brise. Her ankommer du til paradis på jord!
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RESORTET
Beliggende på Raa-atollen, midt i Maldivernes aflange ø-verden, ligger Heritance Aarah.
Femstjernet luksus af højeste kaliber. For at
komme hertil skal man rejse med propelfly fra
hovedøen Malé, hvilket tager cirka 40 minutter.
Denne start på rejsen er en del af oplevelsen og
et eventyr i sig selv. Når man flyver over atollerne på vej mod destinationen og med næsen
trykket mod ruden, kan man ikke andet end
at længes efter at komme frem og nyde alt det
lækre, man ser fra oven.
Når pontonerne rammer vandoverfladen,
og propellerne stilner af, forstår man, hvad der
venter. På platformen ude i vandet står personalet og tager imod dig. De hilser dig velkommen
med kolde drinks og store smil. Personalet sætter i den grad deres præg på, hvordan opholdet
bliver. Med varme og glæde tager de godt imod
dig, viser dig omsorg, og plejer dig. De kommer
til at gøre alt for, at du skal få en behaglig oplevelse, som du sent vil glemme, Som gæst er du
altid i centrum. Heritance Aarah slog portene op
for turister så sent som i sommeren 2019. I dag
er der 150 eksklusive villaer på øen. Som gæst
vælger du mellem at booke en strandvilla eller
en vandvilla bygget på pæle ude i vandet. Begge
dele er, alt efter smag og behag, hyggelige og ligger altid med det glimtende hav som nærmeste
nabo.
På resortet kan du nyde mad og drikke, som
får smagsløgene til at danse. Lokale retter blan-

des med smage fra alle verdenshjørner. Her kan
man vælge mellem seks forskellige restauranter,
alle i topklasse, og ved hotellets infinity-pool kan
du bestille eksotiske, kølige drinks fra den tilhørende bar.
Resortet har valgt at arbejde med et all inclusive koncept, hvilket gør, at du som gæst kan
koble af og slippe for ekstraregninger på fakturaen. I alle restauranter og barer vælger du frit
fra menuen, og valget er ikke altid let, når der er
så meget lækkert at vælge imellem.

AKTIVITETER FOR ALLE
Havet er med sin magiske undervandsverden et
endeløst akvarium, der byder på fantastiske muligheder for dykke- eller snorkle-eventyr. Det er
fortryllende og beroligende at ligge lige under
havoverfladen og udforske, hvad koralrevet har
af spændende dyr og planter. Det er også muligt
at sejle i kajak, køre vandscooter eller endda
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Maldiverne ligner ingen
andre rejsemål
Maldiverne ligger i Det Indiske Ocean, sydvest for
Indien, og har 300.000 indbyggere. Landet består af
1192 øer, fordelt på 26 forskellige atoller, som er rester
af vulkanøer omgivet af koralrev. De fleste af disse øer
er ikke større, end at man kan gå rundt om dem på
femten minutter. Knap 200 øer bebos af lokalbefolkningen, og omkring 100 øer benyttes til turisme. Det
er dog et tal i stigning, da flere og flere øer bebygges
og befolkes.
Temperaturen ligger året rundt på 29-31 grader.
Højsæsonen er i december til marts, men det man kan
sagtens rejse dertil året rundt.

give sig i kast med kite-surfing, hvis man er til
vandsport. Resortet har uddannet personale, der
hjælper dig med udstyr og også uddannelse, hvis
du ønsker det. Der bliver gjort alt for, at alle kan
få mulighed for at nyde det liv, der findes under
havoverfladen.
Stedet har også en spa-afdeling til dem, der
foretrækker den form for nydelse. Veluddannede
spa-terapeuter tager hånd om dig på bedste vis,
og der findes mange forskellige behandlinger at
vælge imellem for både krop og sind.

AT REJSE TIL MALDIVERNE
Der er flere forskellige måder at rejse til Maldiverne på. En måde er at flyve med Qatar Airways,
som er en del af One World-alliancen. Det er ikke
kun rejsemålet, der er værd at planlægge fornuftigt. Det er også virkelig værd at tage stilling til,
hvilket flyselskab, man gerne vil rejse med, og
hvilken rute, man gerne vil rejse. En bryllupsrejse er en helhedsoplevelse, og det er detaljerne,

der giver den der følelse af ’Once in a lifetime’.
Der er mulighed for at booke sig ind på businessclass, hvilket forhøjer følelsen af luksus. Og er
der et tidspunkt i livet, hvor man skal unde sig
selv ’det lille ekstra’, er det under en bryllupsrejse på Maldiverne.
Allerede når man ankommer til Qatar Airways
fly i lufthavnen, indfinder følelsen af, at det her
bliver en fantastisk rejse, sig. Flyene er moderne
og af høj standard. Kabinepersonalet er fuldkommen fantastisk og gør alt for, at du skal få en så
bekvem og behagelig rejse som muligt. Rejsen
er relativt lang, og der er et stop på vejen. Dog
er tidsforskellen mellem Norden og Maldiverne
kun tre timer. Dette betyder, at man ankommer
frisk, både når man rejser ud, men også når man
rejser hjem igen. Qatar Airways tilbyder dig en
komfortabel rejse, og du vil næsten længes efter
hjemrejsen, allerede når du forlader flyet ved ankomsten.
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