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Heritance Aarah Resort

M

-Et paradis på jord!

aldivene, hvem får ikke noe drømmeaktig i blikket når man nevner
dette reisemålet. De fleste ønsker
nok en gang i livet å få oppleve å reise til dette magiske landet som er så forbundet med
hvit strand, turkisblått vann og romantikk. Som skapt
for en bryllupsreise.
Letter dere etter et romantisk sted å tilbringe hvetebrødsdagene? Heritance Aarah Resort er midt i
blinken. Med sin fantastiske natur, vakre og hyggelige bygninger og magisk eksklusive bosteder er dette
det perfekte stedet å være sammen med sin kjære på
bryllupsreise. Et urørt paradis uten masseturisme!
Hver dag i dette paradiset er en enestående opplevelse, ingen dag er lik den neste. Å våkne til bruset
fra bølgene er en herlig start på dagen. Når man trekker til side gardinene streifer soloppgangens stråler
huden din med en myk og behagelig varme. Vannet
lokker og frister. og det er en nytelse å starte dagen i
salte bølger fra et turkist hav.

Omgitt av det indiske hav ligger Heritance Arah Resort som
en del av Raa Atoll. Her går du i land på en øy som omgis av
turkisblått vann, kritthvite sandstrender som kjærtegner føttene dine og palmer som vajer mykt i den svalende brisen.
Velkommen til paradis på jord!
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FERIEANLEGGET
Heritance Arah ligger på Raa atoll, midt i Maldivenes avlange øyverden.. Fem-stjerners luksus
i beste utgave. Man kommer hit med propellfly
fra hovedøya Malè, og turen tar omtrent 40 minutter. Denne starten på reisen er et eventyr i
seg selv. Når man flyr over atollene, med nesen
trykket mot vindusruten, kan man ikke gjøre annet enn å lengte etter å komme frem og være en
del av alt det vakre man ser fra oven. Når flyet
treffer vannoverflaten og propellene går saktere,
forstår man hva som venter. På plattformen, ute
i vannet, står personalet og tar imot deg. De hilser deg velkommen med svale drikker og store
smil. Personalet, som kommer til å gjøre alt for
at du skal få en uforglemmelig opplevelse, setter allerede her standarden for hvordan resten
av oppholdet skal bli. Du føler deg sett, ivaretatt
og møtt med varme og glede. Du merker at deres motto er å gjøre alt det beste de kan for sine
gjester.
Heritance Aarah åpnet portene for turister så
sent som sommeren 2019. I dag finnes det 150
eksklusive villaer på øya. Som gjest velger du
mellom å bestille en strandvilla eller en vannvilla bygget opp på påler ute i vannet. Du velger
etter smak og behag, begge alternativene er like
fine og det gnistrende havet er uansett hele tiden
nærmeste nabo.
På resorten kan du nyte mat og drikke som begeistrer smaksløkene. Lokale retter blandes med
smaker fra alle verdenshjørner. Her kan man
velge mellom seks ulike restauranter, alle i topp-

kvalitet. Ved hotellets vakre infinity-basseng kan
du bestille eksotiske, svalende ringer fra den tilhørende baren.
Resorten har valgt å satse på et all inklusivekonsept, hvilket gjør at du som gjest kan slappe
av Du slipper å fundere over eventuelle ekstra
tillegg på sluttregningen. I alle restauranter og
barer velger du fritt fra menyene. Valget er ikke
alltid lett, det finnes ufattelig mye godt å velge
mellom.

AKTIVITETER FOR ALLE
Havet med sin magiske undervannsverden, et
akvarium som tilbyr fantastiske muligheter
for dykke- og snorkeleventyr. Å ligge rett under vannoverflaten og se på korallrevet er både
fortryllende og en lise for sjelen. For dem som
liker vannsport, er det også muligheter for å
padle kajakk, kjøre vannscooter eller hvorfor
ikke prøve seg på kite-suring?
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Maldivene ligner ikke på noe
annet reisemål
Maldivene ligger i det indiske havet sørvest for India
og har cirka 300 000 invånare. Landet består av 1192
øyer, fordelt på 26 atoller som er rester av vulkanøyer
omgitt av korallrev. De fleste av disse øyene er ikke
større enn at man kan gå rundt dem på et kvarter.
Knapt 200 øyer bebos av lokalbefolkningen, drøyt 100
anvendes til turisme. Dog er dette et økende tall da
stadig flere øyer bebygges og befolkes.
Temperaturen ligger året rundt på 29-31 grader. Høysesongen er i desember -mars, men det går fint å reise
hit året rundt.

Resorten har kyndig personale som hjelper
deg med utstyr og kan også gi deg opplæring dersom du ønsker det. Alt for at alle skal ha anledning til å oppleve det som finnes over og under
vannoverflaten.
For den som søker nytelse og velvære, finnes
det også et SPA på stedet. Velutdannede spåterapeuter tar hånd om deg på beste måte. Det finnes
mange ulike behandlinger å velge mellom som
gjør godt for såvel kropp som sjel.

Å REISE TIL MALDIVENE
Det finnes mange måter å komme til Maldivene
på. Ett alternativ er å fly med Qatar Airways som
er en part i oneworld-alliansen. Det er ikke bare
reisemålet man bør ofre mye planlegging på. Å
velge riktig flyselskap og reiserute er også viktig. En bryllupsreise er en helhetsopplevelse og
det er detaljene som skaper følelsen av”once in

a lifetime”. Booker du deg inn på Business Class
forhøyer du luksusfølelsen. Og er det en gang i
livet man skal unne seg «det lille ekstra» så er det
nettopp på en bryllupsreise til Maldivene.
Allerede idét man går ombord på Qatar Airways fly innfinner følelsen seg av at denne reisen
kommer til å bli fabelaktig. Planen er moderne og
med høy standard. Personalet er fullstendig fantastiske og gjør at for at du skal ha en så behagelig og trivelig reise som mulig. Reisen er relativt
lang og et stopp gjøres på vegen. Dog er tidsskillet gunstig. Det er bare tre timers tidsforskjell
mellom Maldivene og Norden. Dette medfører at
man kommer frem pigg både dit og når man skal
tilbake igjen.
Qatar Airways tilbyr deg en komfortabel reise
og du kommer nesten til å lengte litt etter hjemreisen allerede når du forlater flyet på bestemmelsesstedet.
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