
Heritance Aarah Resort 
- Paratiisi maan päällä!

TEKSTI KARIN JOHANSSON KUVAT HERITANCE RESORT

Intian valtameren ympäröimänä, osana Raa-atollia, sijait-
see Heritance Aarah Resort. Tänne saapuessasi astut saarel-
le, jota ympäröi turkoosinsininen meri ja jonka liidunvalkoi-
set hiekkarannat hivelevät jalkapohjiasi. Ympärilläsi huojuvat 
palmut ihanan raikkaan kepeässä tuulessa. Olet saapunut 

paratiisiin maan päällä!

”Malediivit” on matkakohde, jonka 

nimen mainitessa jokaisen kat-

se matkaa kaihoisasti jonnekin 

kaukaisuuteen. Suurin osa meistä unelmoi saavansa 

joskus matkustaa tähän taianomaiseen maahan, joka 

vahvasti liitetään valkoisiin hiekkarantoihin, turkoo-

siin veteen ja romantiikkaan. Tämä paikka on kuin 

luotu häämatkaa varten.

Etsittekö sopivaa paikkaa viettää kuherruskuu-

kauttanne? Heritance Aarah Resort on se mitä etsitte. 

Upea luonto, kauniit ja viihtyisät rakennukset sekä 

taianomaisen eksklusiivinen majoitus tekevät tästä 

paikasta täydellisen matkakohteen viettää kuherrus-

kuukausi rakkaansa kanssa. Tämä on koskematon pa-

ratiisi ilman massaturismia!

Jokainen päivä tässä paratiisissa on ainutlaatui-

nen kokemus, jota ei voi verrata mihinkään muuhun. 

Aaltojen kuohunaan herääminen aamuisin saa eloa 

mieleen sekä kehoon ja innostaa uuteen päivään. Kun 

avaat ikkunaverhot, saat välittömästi nauttia aurin-

gonnousun säteistä, jotka tuntuvat pehmeän lämpi-

miltä ihoasi vasten. Vesi houkuttaa ja viettelee sinut 

sukeltamaan ja aloittamaan päiväsi ihanan suolaisis-
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Resortti tarjoaa ruoka- ja juomaelämyksiä, 

jotka saavat makunystyräsi tanssimaan riemus-

ta. Tarjolla on paikallisia ruokalajeja sekä maku-

ja maailman jokaisesta kolkasta. Täällä on jopa 

kuusi eri huipputason ravintolaa, joista voi valita 

mieleisensä. Hotellin kauniilla infinity -altaalla 

voit tilata eksoottisia viileitä juomia allasbaaris-

ta. 

Resortti tarjoaa all inclusive -palvelun, mikä 

tarkoittaa, että vieraana voit rentoutua täysin, 

eikä sinun tarvitse murehtia loppulaskun lisä-

kustannuksista. Saat valita täysin vapaasti jokai-

sen ravintolan ruokalistalta haluamasi ateriat, 

mutta varoituksen sana – tarjolla on niin paljon 

herkullisia vaihtoehtoja, että valinta saattaa olla 

vaikea!

AKTIVITEETTEJÄ KAIKILLE
Meri maagisine pinnanalaisine maailmoineen 

on valtava päättymättömän akvaario, joka 

sa aalloissa turkoosinsinisessä meressä.

RESORTTI
Malediivien pitkittäisessä saarimaailmassa, 

Raa-atollilla sijaitsee Heritance Aarah, joka on 

parasta tarjolla olevaa viiden tähden luksusta. 

Tänne pääsee propellikoneella lentäen pääsaa-

ri Malélta noin 40 minuutissa. Tämä siirtymä 

on osa elämystä ja kokemus jo itsessään. Len-

täessänne yli atollien nenät kiinni ikkunoissa 

määränpäätänne kohden, ette voi kuin innolla 

odottaa saapumistanne perille, sillä alla avautu-

va maisema on niin uskomattoman upeaa, että 

on vaikea kuvitella pian pääsevänsä osaksi sitä. 

Ponttonien osuessa vedenpintaan ja propellien 

vauhdin hidastuessa alkaa hiljalleen tajuta mitä 

tuleman pitää. Teitä vastassa vedessä olevan 

laiturin luona odottaa paikan henkilökunta. He 

toivottavat teidät tervetulleiksi raikkaan viileillä 

juomilla ja lämpimillä hymyillä. Henkilökunta, 

joka tulee tekemään kaikkensa sen eteen, että 

kokemuksenne on unohtumaton, tarjoaa paras-

taan jo heti kättelyssä. Saatte nauttia lämpimäs-

tä vastaanotosta sekä kokea, että teistä pidetään 

hyvää huolta – kaikkialta huokuu lämpö ja ilo. 

Täällä tavoitteena on tarjota vieraille parasta 

mahdollista palvelua!

Heritance Aarah avasi ovensa turisteille vasta 

kesällä 2019. Tänä päivänä saarella sijaitsee 150 

eksklusiivista villaa. Vieraana voit valita majoi-

tukseksi joko rantavillan tai vesivillan, joka on 

rakennettu pylväiden päälle mereen. Majoituk-

sen voi valita oman maun mukaan, sillä molem-

mat ovat aivan yhtä ihania ja lähimpänä naapu-

rina on aina kimaltava meri.
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tarjoaa upeat puitteet kaikille sukelluksesta ja 

snorklauksesta kiinnostuneille. On taianomais-

ta ja rauhoittavaa uiskennella vedenpinnan 

tuntumassa ja katsella mitä jännittäviä näkymiä 

koralliriutalla on tarjota. Jos olet kiinnostunut 

vesiurheilusta, on täällä mahdollisuus käydä 

melomassa kajakilla, ajamassa vesiskootteril-

la tai jopa testata leijalautailua. Resortilla on 

koulutettua henkilökuntaa, joka auttaa sinua va-

rusteiden kanssa ja opastaa sinua tarvittaessa – 

jotta jokainen voi saada mahdollisimman paljon 

irti siitä mitä meri tarjoaa pintansa alla ja yllä.

Nautiskelijoille on tarjolla myös SPA -kylpylä. 

Ammattitaitoiset spa -terapeutit pitävät sinusta 

erinomaisen hyvää huolta ja tarjoavat runsaan 

määrän erilaisia hoitoja sekä keholle että mielel-

le. 

MATKA MALEDIIVEILLE
Malediiveille pääsee monella eri tavalla. Yksi 

tapa on lentää oneworld -allianssiin kuuluvalla 

Qatar Airwaysilla. Matkakohteen suunnittelu 

ei ole ainoa asia, joka kannattaa tehdä huolella. 

Kannattaa myös valita lentoyhtiö ja reitti ajatuk-

sen kanssa. Kuherruskuukausi on kokonaiskoke-

mus, jonka osaset luovat ”once in a lifetime” -elä-

myksen. Luksusta matkantekoon saa varaamalla 

paikkansa bisnesluokasta. Jos joskus elämässä 

aikoo tarjota itselleen jotain pientä ekstraa, niin 

se on tämä hetki kun suuntaatte häämatkanne 

Malediiveille.

Jo siinä vaiheessa, kun nousette Qatar Airway-

sin koneeseen lentokentällä, voitte tuntea että 

tästä on tulossa mahtava matka. Yhtiön koneet 

ovat uusia ja laadultaan erinomaisia. Henkilö-

kunta on todella mukavaa ja he tekevät kaikken-

sa, jotta matkasi olisi mahdollisimman miellyt-

tävä ja viihtyisä. Matka on suhteellisen pitkä ja 

sen varrella tehdään yksi pysähdys. Aikaero on 

kuitenkin suotuisa, sillä Malediivien ja Pohjois-

maiden välillä on ainoastaan kolmen tunnin ai-

kaero. Kamalista jet lageista ei siis tarvitse kärsiä 

kumpaankaan suuntaan mennessä.

Malediivit ovat ainutlaatuinen 
matkakohde 

Malediivit sijaitsevat Intian valtameressä, Intian lou-

naispuolella. Maassa on noin 300 000 asukasta ja se 

koostuu 1192 saaresta, jotka on jaettu 26 atolliin, jotka 

ovat koralliriuttojen ympäröimiä jäänteitä tulivuori-

peräisistä saarista. Suurin osa saarista on niin pieniä, 

että niiden ympäri pystyy kävelemään vartissa. Lähes 

200 saarella asuu paikallista väestöä ja vähän alle sata 

saarta on pyhitetty puhtaasti turismille. Toki on vai-

kea arvioida tarkkaa lukua, sillä yhä useampia saaria 

rakennetaan ja asutetaan koko ajan.

Sää on vuoden ympäri lämmin, 29–31 asteen välillä. 

Pääsesonki sijoittuu joulu-maaliskuulle, mutta tänne 

voi matkata mihin aikaan vuodesta tahansa.
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