
et blir jo ikke mer romantisk enn dette, sier Nick 
Savastano (54) og ser med varme blikk bort på kona 
Jayne (56). 

De har akkurat kommet opp av vannet etter en snorkletur. Nå 
ligger de i skyggen av en palme og har bestilt hver sin kokosnøtt. 

I går spiste de en deilig middag på en øde sandbank omringet 
av stearinlys og lykter. Senere i dag skal de få en parmassasje i 
spaavdelingen. 

– Den perfekte måten å feire 30 års bryllupsdag på, sier Jayne. 

VERDENS MEST ROMANTISKE. Og de er langt fra de eneste 
som mener Baros er romantisk. 

Det er som om kjærlighetsguden Amor har vært på besøk og 
skutt piler over hele øya. Vannvillaene ligger perfekt vendt mot 
solnedgangen, strandvillaene er godt avskjermet og hengekøye-
ne som er plassert rundt på øya har alle plass til to. 

Frierier hender hele tiden og World Travel Awards har kåret Baros 
til verdens mest romantiske resort, hele seks ganger. Senest i 2018. 

Nå har resorten også fått ny drakt. 45-årsjubileet i 2018 ble 
feiret med storslått oppussing, samt nye villaer og restauranter. 

For maldiviskeide Baros er en gammel traver, som var øyrikets 
tredje resort da den åpnet i 1973. På den tiden foregikk all inter-
nasjonal kommunikasjon fortsatt via morsesignaler og det tok 
tre timer å komme seg hit med lokal dhoni-seilbåt. I dag er det 
over 100 resorter på Maldivene, og det tar bare 20 minutter med 
speedbåt fra flyplassen i Malé. 

JORDBÆR OG CHAMPAGNE. Vi skal også oppleve Baros´ ro-
mantiske side og begynner med frokost. Hvite slør vaier i vinden 
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«DET ER SOM KJÆRLIGHETSGUDEN AMOR HAR 
VÆRT PÅ BESØK OG SKUTT PILER OVER HELE ØYA»

Luksus for to
BAROS

Spektakulære champagnefrokoster, private pikniker og badekar fulle av blomster.  
Baros er truffet av Amors piler og kåret til verdens mest romantiske resort. 

TEKST: MARI BAREKSTEN   FOTO: PAUL HUGHSON OG MARI BAREKSTEN

► SANDBANK FOR TO: Har du noensinne drømt om å 
ha en øde øy helt for deg selv med din kjære? 

6
M
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T ROMANTISK

da vi ankommer det såkalte pianodekket, 
en platting som står på påler midt ute i 
havet, blant korallrev og skilpadder. 

– For et vilt sted å spise frokost, utbryter 
fotograf Paul Hughson (35). 

På frokostbordet står to glass med 
champagne og et fat med jordbær dyppet 
i mørk sjokolade. Det er også dekket på 
med ferske bakervarer, hjemmelaget müsli 
og frukt. Og et stort fat med ost og charcu-
teri. Denne frokosten fortjener en stor skål!

Vannet rundt plattingen er tullete turkist 
og i det fjerne ser vi den lille øya Baros lig-
ger på.  Det tar bare ti minutter å gå rundt 
øya, men det er visstnok mye morsomme-
re å svømme. Etter frokost er det vår tur til 
å snorkle.

UNDER VANN. Baros var også en av de 
første til å åpne dykkesenter på Maldivene 
og den aller første resorten som ble øko-
sertifisert av International Reef Check.

– Vi tar veldig godt vare på korallrevene 
våre, og driver både med korallplanting og 
rehabilitering, sier marinebiolog Elisa Fini 
(31) mens hun finner frem dykkermasker. 

TEMA MALDIVENE
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«BAROS HAR BLITT KÅRET TIL VERDENS MEST  
ROMANTISKE RESORT HELE SEKS GANGER»

3
1THE ST. REGIS MALDIVES VOMMULI RESORT 

En luksuriøst resort som åpnet for to år siden 
med et vågalt design. Baren ligner på en hvalhai 

og spaavdelings form er inspirert av en hummer og 
dens klør. Hver villa får en egen butler. Ligger på 
den sørlige Dhaalu-atollen, 40 minutter med sjøfly 
fra Malé. Fra kr 19 000 per natt inkludert frokost. 
marriott.com

2ANANTARA VELI MALDIVES RESORT Doble 
husker i vannet og romantisk utekino under 
stjernehimmelen. Denne resorten har alders-

grense 18-år så her har bare voksne adgang. Ligger 
på Sør-Malé-atollen 35 minutter med speedbåt 
 fra Malé. Villa fra kr 4600 inkludert frokost. 
anantara.com

3TAJ EXOTICA RESORT & SPA Har flere ganger 
blitt nominert til «Det Indiske havs mest roman-
tiske resort». Kan også arrangere fornyelse av 

bryllupsløfter eller symbolske bryllupseremonier. 
Ligger på Sør-Malé-atollen 15 minutter med 
speedbåt fra Malé. Villa fra kr 8900 per natt. taj.
tajhotels.com

◄ VERDENS MEST ROMANTISKE: bad med roseblader, frokost i det fri, ensomme 
sandbanken - det er ikke rart at Baros har blitt kåret til verdens mest romantiske resort 
hele seks ganger. 

Lignende resorter

Resorten jobber aktivt med å rense havet for plast og bruker 
selv kun glassflasker og pappsugerør. I tillegg har de korallvennlig 
sjampo og såpe på badene. 

– Det beste med Baros er at de fineste korallene ligger rett 
utenfor villaen din. Man trenger ikke dra på snorkletur i båt for å 
få en god opplevelse under vann, mener Elisa. 

Under havoverflaten åpenbarer det seg en helt annen verden, 
med koraller, søte skilpadder og svarttippede haier. Og selv om 
disse haiene er harmløse er det betryggende å være to i vannet 
første gangen vi får øye på dem. 

SPA FOR TO. Etter å ha rundet øya med dykkermaske og snorkel 
er det godt å tre inn i en grønn og frodig oase av velvære. Spaav-
delingen Serenity ligger gjemt i skyggen av tropiske planter og 
trær og spesialiserer seg på parmassasjer. 

– Pust dypt inn og slapp helt av, sier spaterapeut Siti Mu-
niroh (31).  

På nabobenken anmoder Mari Nor (36) det samme. Signaturbe-
handlingen kombinerer både maldiviske, balinesiske og thailand-
ske velværepraksiser og de bruker lokal kokosolje på kroppene 
våre. Behandlingsrommet har også en utendørsavdeling med et 
badekar plass til to, som etter behandlingen blir fylt med varmt 
vann og røde hibiscusblomster.  

ROMANTISKE MIDDAGER. En skikkelig kjærlighetsferie er ikke 
komplett før man har spist middag under en glitrende stjerne-
himmel. I tillegg til romantiske middager på en privat sandbank, 
har forelskede turtelduer også mulighet til å bli med på et roman-
tisk middagscruise for to i en lokal dhoni. 

Og ikke nok med det: Baros har også en av Maldivenes mest 
smakfulle gourmetrestauranter, som skapt for måltider i kjærlig-
hetens ånd. The Lighthouse ligger ytterst på en pir med stjerne-
himmelen som tak. 

– Vi forsøker å servere mat av Michelinkvalitet og med de beste 
råvarene, sier kjøkkensjef Murat Kalkandelen (39) og serverer oss 
den første av seks retter: en squashblomst fylt med sjømat og 
toppet med hummerskum. 

Det velbalanserte måltidet fortsetter med retter som kamskjell 
med tahinimousse og lokal hummer med ananassmør. Restau-

ranten blander moderne franske teknikker 
med lokal sjømat og eksotiske ingredi-
enser. Resultatet er både smakfullt og 
spennende: Desserten er pyntet med 24 
karats bladgull og skinner like sterkt som 
stjernehimmelen over oss. 

På bordene rundt oss sitter forelskede kjæ-
restepar og ser hverandre dypt inn i øynene. 
Mon tro om noen kommer til å fri? ■ 

MER INFO: Baros har 77 villaer i ulik størrelse, hvorav 
30 er vannvillaer. Fra kr 4000 per natt inkludert frokost. 
Ligger 20 minutter med speedbåt fra flyplassen i Malé. 
baros.com
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