
Heritance Aarah Resort 
-Ett paradis på jorden!
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Omgiven av Indiska Oceanen, som en del i Raa Atoll lig-
ger Heritance Aarah Resort. Här kliver du iland på en ö som 
omges av turkosblått vatten, kritvita sandstränder som sme-
ker dina fötter och palmer som vajar mjukt i den svalkande 

brisen. Här kommer du till paradiset på jorden!

Maldiverna, vem får inte något 

drömskt i blicken när man nämner 

detta resmål. De flesta önskar nog 

att någon gång under sin livstid få 

uppleva en resa till detta magiska land som är så för-

knippat med vit sand, turkost vatten och romantik. 

Som gjort för en bröllopsresa

Letar ni efter en romantisk plats att spendera er 

smekmånad? Heritance Aarah Resort är platsen för 

er. Med sin fantastiska natur, vackra och trivsamma 

byggnader och magiskt exklusiva boenden gör det de-

stinationen till det perfekta stället vara tillsammans 

med sin käresta under smekmånaden. Ett orört para-

dis utan massturism!

Varje dag i detta paradis är en enastående upplevel-

se, inte lik någon annan. Att vakna till vågornas brus 

får en genast att vakna till liv och förväntningarna in-

för dagen stegras. När man drar bort gardinerna från 

fönstren letar soluppgångenens strålar genast upp 

dig och värmen mot huden är välbehaglig och mjuk. 

Vattnet lockar och pockar och det är en njutning att 

dyka i och starta dagen i salta vågor i ett turkost hav.  
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kan man välja mellan sex olika restauranger, alla 

i toppkvalitet och vid hotellets vackra infinity-

pool kan du beställa exotiska, svalkande drinkar 

från den tillhörande baren.

Resorten har valt att arbeta med ett all-in-

klusive koncept, vilket gör att du som gäst kan 

koppla av och koppla bort känslan av att fundera 

på extra tillägg på slutnotan. I alla restauranger 

och barer väljer du fritt från menyerna och valet 

är inte alltid lätt, då det finns ofantligt mycket 

gott att välja mellan.

AKTIVITETER FÖR ALLA
Havet med sin magiska undervattensvärld, ett 

ändlöst akvarium som erbjuder fantastiska 

möjligheter för dyk- och snorkeläventyr. Att 

ligga strax under vattenytan och utforska vad 

korallreven har för spännande att beskåda är 

förtrollande och rogivande. För den som gillar 

vattensporter går det även att paddla kajak, köra 

RESORTEN
Belägen på Raa atoll, mitt i Maldivernas avlånga 

övärld ligger Heritance Aarah. Fem-stjärning 

lyx i dess bästa form. För att ta sig hit åker man 

med propellerplan från huvudön Malè, vilket tar 

ca 40 minuter. Denna start på resan är en del av 

upplevelsen och ett äventyr i sig. När man fly-

ger över atollerna, med näsan tryckt mot föns-

terrutan, på väg mot sitt resmål kan man inget 

annat än längta till att komma fram och för att 

ta del av allt det vackra man ser från ovan. När 

pontonerna träffar vattenytan och propellrarna 

slår av på takten förstår man vad som väntar. På 

plattformen, ute i vattnet, står personalen och 

tar emot dig. De hälsar dig välkommen med kyl-

da drycker och stora leenden. Personalen, som 

kommer göra allt för att du skall få en upplevelse 

du sällan skall glömma, sätter redan här prägeln 

på hur vistelsen kommer att bli. Uppassad, om-

händertagen och bemött med värme och glädje 

är känslan som infinner sig. Alltid med det bästa 

för gästen som målsättning!  

Heritance Aarah slog upp sina portar för tu-

rister så sent som sommaren 2019. Idag finns 150 

stycken exklusiva villor på ön. Som gäst väljer du 

mellan att boka en strandvilla eller en vattenvilla 

uppbyggd på pålar ute i vattnet. Detta efter tycke 

och smak, båda lika ljuvliga och alltid med det 

gnistrande havet som närmsta granne. 

På Resorten kan du avnjuta mat och dryck som 

får smaklökarna att hoppa jämfota. Lokala rätter 

blandas med smaker från världens alla hörn. Här 
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vattenskoter eller varför inte prova på kite-sur-

fing. Resorten har utbildad personal som hjälper 

dig med utrustning och även utbildning om du så 

önskar Allt för att alla skall ges möjligheten att 

uppleva det som finns över och under vattenytan. 

För den njutningsfulla finns här också ett SPA. 

Välutbildade spa-terapeuter tar hand om dig på 

bästa sätt och det finns många olika behandlingar 

att välja mellan för så väl sinne som kropp. 

ATT RESA TILL MALDIVERNA
Det går att ta sig till Maldiverna på flera olika 

sätt. Ett alternativ är att flyga med Qatar Airways 

som är en del i oneworld-alliansen. Det är inte 

enkom resmålet som är värt att göra en god pla-

nering kring. Att välja rätt flygbolag och resrutt 

är även det en viktig del att ta ställning till när 

man bokar sin resa. En smekmånad är en hel-

hetsupplevelse och det är detaljerna som skapar 

känslan av ”once in a lifetime”. Möjligheten finns 

att boka in sig på Business Class vilket förhöjer 

känslan av lyx. Och är det någon gång i livet man 

skall unna sig ”det lilla extra” är det vid sin smek-

månad på Maldiverna.   

Redan när man kliver på Qatar Airways plan på 

flygplatsen infinner sig känslan av att det kom-

mer att bli en fantastisk resa. Planen är moderna 

och med hög standard. Personalen är fullkomligt 

fantastisk och gör allt att för att du skall få en så 

bekväm och trivsam resa som möjligt. Resan är 

relativt lång och ett stopp görs på vägen. Dock 

är tidsskillnaden gynnsam med endast tre tim-

mar som skiljer mellan Maldiverna och Norden. 

Detta gör att man kommer fram pigg både dit och 

när man kommer tillbaka hem igen. 

Qatar Airways erbjuder dig en komfortabel 

resa och du kommer nästan längta lite efter hem-

resan redan när du lämnar planet på ditresan.  

Maldiverna liknar inget
annat resmål. 

Maldiverna ligger i indiska Oceanen sydväst om In-

dien och har ca 300 000 invånare. Landet består av 

1192 öar, fördelade på 26 stycken atoller som är rester 

av vulkanöar omgivna av korallrev De flesta av dessa 

öar är inte större än att man kan gå runt dem på fem-

ton minuter. Knappt 200 öar bebos av lokalbefolk-

ningen drygt 100 används för turism. Dock är detta en 

ökande siffra då fler och fler öar bebyggs och befolkas. 

Temperaturen ligger året runt på 29-31 grader. Hög-

säsongen är i december-mars men det går bra att resa 

hit året om.  
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