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Maldiverna – ett Maldiverna – ett 
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MALDIVERNA. Ett tropiskt paradis

De små kaksmulorna till öar 
långt ute i Indiska oceanen 
har traditionellt varit en de-
stination för smekmånads-
par och födelsedagsjubila-
rer. Men de senaste åren har 
Maldiverna alltmer anpas-
sats för en bredare turism.

För att komma hit behö-
ver man dock passera ”gå”, 

i det här fallet huvudstaden 
Malé där landets internatio-
nella flygplats ligger. Vi lan-
dar där, och byter till ett litet 
bullrigt pontonplan. Efter 
45 minuter kliver vi rakt in 
i ett vykort på en all inclusi-
ve-resort på ön Aarah.

Det går inte att förbereda 
sina sinnen för Maldiverna. 

Färgerna kastas emot oss: 
smaragdgröna trädkronor 
ovanför en kritvit sand-
strand och de genomskinliga 
turkosa vågorna som gup-
par mot stranden. Sandsti-
garna som genomkorsar ön 
är strösslade med nyfallna 
blommor i rosa och orange, 
som vore ön platsen för ett 
tropiskt bröllop som aldrig 
tar slut. När vi väl har plock-
at upp hakan från bryggans 
plankor blir vi skjutsade till 
vår vattenvilla.

Det är onekligen ett enkelt 
liv här. Vi träffar på Pauline 
och Tony från Libanon, som 
är på bröllopsresa:

– Maldiverna är total av-
koppling. Man är fast på en 
ö och det finns ingenstans 
att ta vägen. Det enda man 

behöver bestämma är om 
man ska snorkla före eller 
efter lunchen och vilken bok 
man ska läsa härnäst, säger 
Pauline.

En dag smyger vi upp i 
ottan för en fiskeutflykt till-
sammans med några andra 
morgonpigga gäster. Vi för-
ses med metspön och agn, 
sedan är det bara att rulla ut 
linan och vänta. Det dröjer 
inte länge innan den första 
fisken nappar. Som på kom-
mando dyker också en flock 
delfiner upp och gör akroba-
tiska hopp.

Heritance Aarahs elva res-
tauranger och barer har vun-
nit flera priser genom åren. 
Vår favorit blir Ambulas 
avsmakningsmeny av tradi-
tionella srilankesiska rätter, 

omarbetade till moderna 
smaksensationer i muns-
bitsformat. Till varje rätt 
får vi en liten berättelse om 
dess arv och historia. Även 
bufférestaurangen Ralu er-
bjuder en orgie i goda grejer 
där allt är smakfullt presen-
terat – från nygrillade räkor 
på spett till tropiska fruktsal-
lader i små koppar.

Runt hela ön löper ett 
korallrev det går att vada 
till. Under vattenytan får vi 
närkontakt med de verkligt 
lokala invånarna. Rockor 
stora som brunnslock cirklar 
runt stimmande gula kirurg-
fiskar. Papegojfiskarna kna-
prar högljutt på korallerna 
och små färgglada Nemo-
kusiner kilar in och ut mel-
lan anemonernas fingrar.

Här under ytan hos de 
känsliga ekosystemen är 
dock klimatförändringar-
nas effekter synliga. Kor-
allerna har delvis bleknat, 
sannolikt på grund av för-
höjda havstemperaturer. 
Även om turismen bidrar 
till miljöförstöringen har 
den också varit viktig för till-
växt och minskad fattigdom 
i Maldiverna, enligt Världs-
banken. Landet har i dag en 
välutvecklad sjukvård och 
ett bra utbildningssystem. 
Den förväntade livslängden 
är hög och läskunnigheten 
närmar sig hundra procent. 
Många resorter gör vad de 
kan för att minska klimatef-
fekterna.

– Vi arbetar ständigt för 
att minimera vårt avtryck 

 YEfter år av restriktioner finns det 
återigen möjlighet att utforska vår 
fantastiska värld. För den som vill 
och har möjlighet att semestra i ett 
tropiskt paradis är Maldiverna rätt 
plats. Här samsas dykentusiaster 
med barnfamiljer, singelresenärer och 
pensionärer på sitt livs drömresa.

Solnedgången klockan sju är en av dagens höjdpunkter. Ingen är dock den andra lik, så man 
vill inte gärna missa någon. FOTO: MALIN HEFVELIN

På de lokala öarna finns större möjlighet att möta lokalbefolkningen och ta del av den 
inhemska kulturen. Bilden är från Haa Alif atoll. FOTO: MALDIVERNAS TURISTBYRÅ

Njutbart besök  
i turkost paradis

Att se mantor under en snorklingsutflykt till Hanifaru Bay blir en av höjdpunkterna på 
resan. FOTO: MALIN HEFVELIN

Sjöflygplan är det snabbaste sättet att ta sig till och mellan de olika lagunerna. De flyger 
dock bara under dagtid. FOTO: MALIN HEFVELIN

Resor
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MALDIVERNA. Ett tropiskt paradis

På Heritance Aarah erbjuder spaet sköna behandlingar när solen lyser med sin frånvaro. FOTO: MALIN HEFVELIN

Merparten av de aktiviteter som erbjuds handlar om 
närkontakt med vatten – på, i eller under. FOTO: LOVA HEVELIN

genom att spara på energi, 
vatten och resurser och ge-
nerera minimalt med avfall. 
För att stödja lokala sam-
hällen rekryterar vi mer än 
hälften av vår personal från 
närbelägna öar, säger chefen 
på Heritance Aarah, Upul 
Gedarakumbura.

I och med att turismen 
till Maldiverna ökar har det 
även vuxit fram budgetbo-
enden, ofta på öar där lokal-
befolkningen bor. Där råder 
andra regler än på de mer 
turisttäta öarna. Alkohol är 
förbjudet och det finns ofta 
bara en strand som inte krä-
ver heltäckande kläder.

Ön Maafushi som lig-
ger 40 minuter med båt 
från Malés flygplats har en 
mängd privata pensionat 

där möjligheten att möta lo-
kalbefolkningen och ta del 
av kulturen är större än på 
Aarah. Från Malé kan man 
också flyga inrikes till ex-
empelvis ön Dharavandhoo i 
Baa atoll. Här bor bara några 
hundra människor. Det finns 
en skola, en handfull pensio-
nat och flera butiker.

Vi gör också ett par da-
gars stopp på Reethi Beach 
Resort, ett ställe i mellan-
prisklass i Baa atoll på ön 
Fonimagoodhoo. Mitt på ön 
finns en trädgård där man 
odlar sina egna grönsaker, 
och de enkla men hemtrev-
liga bungalowerna ligger 
längs strandkanten. Resor-
ten har en pool och tre res-
tauranger.

Härifrån gör vi utflyk-

ter till Hanifaru Bay, ett 
Unescoskyddat område 
där havets vänliga jättar, 
mantorna, erbjuds en väl-
fylld buffé av plankton. Vi 
snorklar på öppet vatten 
när flera mantor uppenba-
rar sig nere i det blånande 
djupet. De utför eleganta 
loopar och varje gång kom-
mer de allt närmare, tills 
jag nästan kan sträcka ut 
handen och röra vid dem. 
Det blir ett av de starkaste 
minnena från resan till Mal-
diverna, tillsammans med 
kvällspromenaderna med 
fötterna i det ljumma vatt-
net med bara stjärnorna 
ovanför mig.

Malin Hefvelin

Bungalower på pålar över vattnet är ett signum för Maldi-
vernas resorter. Med egen trappa rakt ner i den ljumma 
Indiska oceanen personifierar de drömmen om en lyxig 
semester. FOTO: MALIN HEFVELIN

Resor

Maldiverna

• Allmänt
Maldiverna i norra Indiska 
oceanen består av 26 atoller 
med runt 1 200 öar. 200 av 
dem är bebodda.
Östaten har ett tropiskt klimat 
med en medeltemperatur 
på 30 grader och resorterna 
är öppna året runt. Den torra 
säsongen sträcker sig från 
januari till mars och den fukti-
gare perioden med en del regn 
löper från maj till oktober.

• Resa dit
Flyg till huvudstaden Malé på 
ön med samma namn. Flera 
flygbolag, bland annat Qatar 
Airways, British Airways, 
Turkish Airlines och Singa-
pore Airlines, flyger till Malé 

med ett stopp på vägen. Från 
Malé tar man sig sedan vidare 
till sin slutdestination med 
motorbåt, färja, inrikesplan 
eller sjöflygplan. Ibland ingår 
priset för transfer i boendet.
För koldioxidutsläpp med 
olika färdsätt, se sajten ”Kli-
matsmart semester”.

• Bo
Lyx: Heritance Aarah
All inclusive-resorten på ön 
Aarah har elva restauranger 
och barer, ett vackert spa och 
ett dykcenter. Vattenvillorna 
på pålar har en stor privat 
solterrass med en trappa ner 
till det klara turkos vattnet, 
medan strandvillorna ligger 
inbäddade i grönska med 

utsikt över havet.

Mellan: Reethi Beach Resort
Ligger på den lilla ön Foni-
magoodhoo som man går 
runt på en kvart. Med max 
250 gäster i de 129 villorna 
känns det aldrig trångt. Den 
barnvänliga resorten har 
dykcenter, pool och tre 
restauranger.

Budget: Aveyla Manta Village
På ön Dharavandhoo i Baa 
Atoll finns flera pensionat med 
enklare rum till budgetpris. 
Pensionatet Aveyla Manta 
Village ligger precis vid turist-
stranden. Res från Malé med 
inrikesflyg (cirka 20 minuter) 
eller färja (cirka 2 timmar).


