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Vi tar ett sjöflygplan norrut och följer örikets 
atoller genom fönstren. På den lilla ön Vabbinfaru 
ligger resorten Banyan tree. 

– Jag hörde att du gillar hård massage, säger den 
balinesiska massören innan hon frågar vilken doft 
jag vill inandas under massagen. 

Jag väljer eukalyptus, och två timmars himmel-
rike tar fart. Hängmattan utanför vår strandvilla 
under några palmer blir en bra oas för återhämt-
ning. Den kritvita korallsanden börjar direkt vid 
huset, och ett tiotal meter bort rullar vågorna in. 
För att känna havsbrisen lämnar vi luftkonditione-
ringen avstängd, öppnar dörrarna mot havet och 
låter vinden svepa genom rummen.

Den rödgula solen är på väg ner, men dagens 
aktiviteter är inte slut – middagen intas på en öde 
strandremsa mitt i havet. En trerätters måltid med 
räkor, hummer, fisk, några flaskor rött och ett tre 
timmar långt samtal. Kinesiska Emily Liu är mana-
ger för Banyan tree och har varit här i tre år. Hon 
berättar att gäster brukar gråta när de lämnar 
resorten ”för att de inte vill åka hem”. 

Det har blivit helt mörkt runt bordet, 
och det enda som hörs är havet. Stjär-
norna lyser klart och bildar ett natur-
ligt ljus tillsammans med lyktorna. 

– Det jag gillar mest med 
ölivet är den oförstörda mil-
jön och lokalborna, säger 
Emily Liu. De är så 
äkta. !
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D
är borta ser jag den!” hörs ropet från  
 spanaren på motorbåtens tak.

Sekunderna senare hörs plasket från fenor 
när turister hoppar i det turkosfärgade klara 
vattnet. Jag ser mig omkring under ytan 
genom cyklopet och där, några meter ner, 
simmar den fram, långsamt och graciöst. En 

valhaj! Jag tar ett djupt andetag, sparkar till med fenorna och dyker ner 
mot världens största fisk – som fridfullt silar plankton med öppen mun 
på sin färd över havsbotten. Den verkar inte nämnvärt bry sig om grup-
pen av följeslagare och jag kommer så nära att jag hade kunnat hålla 
fast i fenorna om jag hade velat, men att röra djuren är strängt förbju-
det. Valhajen, som i önationen Maldiverna är skyddad enligt lag, kan 
bli upp till tolv meter lång och att simma med denna individ, som är 
omkring sex meter, känns som en tillräckligt mäktig upplevelse. Vi  
tar speedbåten från Alifu dhaalu-atollen tillbaka till Velavaru, där 
snorkling vid öns korallrev står på schemat. Halvvägs dit simmar ett 
femtiotal delfiner i kapp och plogar lekfullt genom ytan framför fören. 
Velavarus rev består till största delen av välmående hårdkorall, som 
delvis är blekta på grund av att väderfenomenet El Niño fört med sig 
varmare vatten till världens samtliga oceaner. 

Trots korallblekningen är revet fullt av liv: havssköldpaddor, 
clownfiskar, papegojfiskar och fjärilsfiskar i en regnbågsfärgad kom-
pott. Temperaturen i vattnet och i luften är strax över 30 grader, och 
stundtals kommer varmare strömmar för att brytas av väggar med 
kallare vatten. Dykcentret engagerar turister för att städa revet, och 
i  dag plockar vi upp plastflaskor och annat som fastnat bland koral-
lerna. Kampanjer, som för att plocka bort korallätande sjöstjärnor, 
vars antal exploderat genom klimatförändringarna, och korallplante-
ring på stålstrukturer, ger hopp om att reven kommer att finnas kvar.

Maldiverna är ett av de områden som hotas allra mest av översväm-
ning om jordens temperaturökning inte avstannar. Det är ett av världens 
lägst belägna länder, med sina blott två meter över havet. På grund av 
detta är hållbarhet något som tas på stort allvar av önationen, som siktar 
på att vara helt koldioxidneutral år 2020. Det finns många initiativ för 
att skydda öarnas flora och fauna, såväl över som under vattenytan, och 
alla turister måste betala en ekoskatt på 30 till 60 kronor per dag. 

”Jag kommer så 
nära att jag hade kunnat 

hålla fast i fenorna 
om jag velat.”

   Lyxigt öliv i     ekoparadiset
Öriket Maldiverna lockar resenärer med sin okonstlade och oöverträffade känsla för lyx                   –

 allt med en kompromisslös respekt för naturen.  

 A V  J O H A N  A U G U S T I N  F O T O  R O G E R  B O R G E L I D
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Se & göra

BO VID VATTNET
Angsana Ihuru
angsana.com
Ön Ihuru har ett av landets bäst 
bevarade korallrev, och är ett 
undervattensparadis utan dess 
like. Angsanas orangefärgade 
inredning är genomgående i 
husen vid vattnet. Det går gratis 
taxibåtar mellan öarna Ihuru och 
Vabbinfaru, som ligger inom 
synhåll från varandra. En villa 
kostar under lågsäsong omkring 
7 100 kronor natten och 8 400 
kronor under högsäsong. Pri-
serna inkluderar frukost, och det 
finns möjlighet att lägga till hel-
pension.

HOLE-IN-ONE
Kuredu island resort & spa
kuredu.com
En av svenskarnas favoritöar  
i 25 år. En stor korallö, som det 
tar 45 minuter att gå runt, med 
många restauranger, pooler, 
barer och gym. Här finns även en 
driving range, en putting green 
och en sexhålsbana –och Maldi-
vernas största dykcenter. På ena 
sidan av ön, som bara har ett 
hotell, Kuredu island resort & 
spa, finns en badlagun perfekt 
för familjer, medan den andra 
sidan erbjuder ett färgspra-
kande korallrev med revhajar 
och stingrockor. Ving och Tui har 
hotellet i sitt utbud. En bungalow 
kostar från 3 500 kronor natten 
inklusive hel-pension. 

BARA FÖR VUXNA
Komandoo Maldives island resort
komandoo.com
Komandoo är en barnfri, ”adults 
only”, ö med en åldersgräns på 
18 år. En liten och intim ö med 
korallstränder och turkosa lagu-
ner att simma i där korallrevet 
tar vid alldeles utanför. Det finns 

en liten utflyktsö i närheten som 
det ordnas upptäcktsfärder till. 
Hotellet har två restauranger 
och ett spa med många sköna 
behandlingar. Går att boka via 
ving.se. Priserna startar från 
5 400 kronor för en strandvilla, 
inklusive helpension.

TROPISK TRÄDGÅRD
Banyan tree Vabbinfaru
banyantree.com
Vabbinfaru betyder rund ö om-
given av ett rev. Ön ligger i North 
Malé-atollen och resorten 
Banyan tree är det enda boendet 
på ön. Är du inte nere i varv före 
besöket här kommer det inte att 
dröja många timmar innan ner-
ver och kropp kommer in i ett 
lugnt mak. Det finns tre sorters 
privata villor, där strandpool-
villan är det bästa alternativet 
om du vill bo med utsikt mot 
Indiska oceanen. Varför duscha 
inomhus? Stå i stället under 
forsande vatten i en inhägnad 
lummig trädgård och njut ännu 
mer av att vara i ett tropiskt 
paradis. Under hög-säsong kos-
tar en villa 11 600 kronor natten 
och under låg-säsong cirka 
8 900 kronor. Det finns olika 
alternativ till hel- och halvpen-
sion.

MIDDAG PÅ STRANDEN
Njut av en romantisk stund på en 
öde strandremsa mitt i Indiska 
oceanen. Ett bord, ett par stolar, 
en vit duk, vin och en femrätters-
meny. Vissa passar på att fria till 
sin partner, andra umgås bara 
med naturen nära inpå. Samtliga 
resorter kan anordna en så kallad 
”sandbank dinner” som kostar 
omkring 2 500 kronor per person.

VALHAJSSAFARI 
Från Velavaru tar det cirka en 
timme med speedbåt till hem-
trakterna för världens största 
fisk, som du får möjlighet att 
snorkla med. Kostar cirka 1 700 
kronor per person.

SNORKLING OCH DYKNING
På många resorter får gäster 
låna mask, snorkel och fenor 
utan kostnad. På Ihuru och  
Velavaru finns dykcenter som 
hyr ut dykutrustning och anord-
nar dykaktiviteter, bland annat 
till vraket utanför Ihuru. Olika 

paketpris beroende på antal  
dyk. Korallplantering och ren-
göring av reven ingår i aktiviteten.

STINGROCKOR OCH  
HAVSSKÖLDPADDOR
Att mata stingrockorna som 
kommer in till strandkanten på 
Vabbinfaru kostar ingenting. 
Som extra bonus berättar en 
guide om rockornas liv medan 
de matas. Havssköldpadds-
ungar föds upp och släpps ut på 
ön, och här kan man även ta del 
av bevarandearbetet av de 
hotade sköldpaddorna.

SPAHÄNG 
banyantree.com
Banyan tree på Vabbinfaru har 
ett spa där du bör tillbringa 
några timmar av ditt liv. Spat  
har vunnit många priser, och du 
kan välja mellan till exempel 
balinesisk massage eller thai-
massage. En och en halv timmes 
massage kostar omkring 1 800 
kronor.

Boende

Angsana Ihurus 
bar har öns  
bästa läge.

”Det har blivit helt mörkt 
runt bordet, och det enda 

som hörs är havet.”

Johan Augustin stöter på 
en valhaj på sin snorkeltur. 
Valhajen är fridlyst och får 

inte röras, men störs inte 
av fascinerade följeslagare.

På Kuredu island resort & 
spa kan du bo i en egen  

lyxig bungalow.
Ovan:
På ön Kuredu 
finns landets 
största dyk-
center.  
 
Till vänster: 
Strandpoolvillan 
hos Banyan tree 
på Vabbinfaru 
öppnar upp sig 
mot trädgård  
och hav. 

AFRIKA

INDIEN

Maldiverna
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Äta

Färsk frukt, fisk och skaldjur kan 
man leva gott på. Tonfisk är 
stapelföda på Maldiverna, och 
chili används rikligt om lokal-
befolkningen själv får välja.  
På resorterna håller maten 
generellt väldigt hög klass och 
består ofta av både vackra och 
smakfulla bufféer.

SKALDJURSHIMLEN
Riveli restaurant på Angsana Ihuru
angsana.com 
Välj mellan att sitta under tak 
med stora fläktar och korallsand 
mellan tårna, eller att äta under 
gula parasoller på en patio i trä. 
Bufféstil med curry-grytor av 
dagens fisk, färsk tonfisk med 
lime, eller varför inte grillade 
lammrack? Lunchen tar inte en 
halvtimme, snarare en och en 
halv timme, och du njuter av 
maten och omgivningarna i lugn 
och ro. Restaurangen har även  
à la carte och blandar medel-
havscuisine med asiatiskt och 
maldiviska rätter.

INTERNATIONELLT KÖK
Ilaafati restaurant på  
Banyan tree Vabbinfaru
banyantree.com 
Varierad lunchbuffé med kyck-
lingrätter, grillat lamm, fisk- och 
skaldjursrätter. Middagarna 
följer olika temakvällar som thai, 
karibisk och japansk. Du äter 
frukost, lunch och middag på 
Ilaafathi restaurant och sitter  
i stolar nedkörda i sanden med 
utsikt över Indiska oceanen. En 
rund integrerad grill bildar mitt-
punkten, och här slänger kock-
arna på färska råvaror som grön-
saker och fisk som de kryddar 
efter din smak. Dessertmenyn 
består av färska frukter och ett 
brett sortiment av pajer och 
tårtor.

ITALIENSK TWIST
Azzurro restaurant på  
Angsana Velavaru
angsana.com 
Byggt på träpålar intill havs-
villorna skiljer sig denna  
restaurang från önormen  
genom att servera italiensk mat.  
Prova pasta med skaldjur och 
italienskt rött vin eller ta en drink  
i baren och se på solnedgången 
från restaurangens patio.

”Det jag gillar mest 
med ölivet är den 

oförstörda miljön och 
lokalborna.”

Bra att veta
Maldiverna är en önation i norra Indiska 

oceanen som består av 26 atoller med 
1 192 öar, varav omkring 200 är 
bebodda. Befolkningen närmar sig 
400 000 personer, varav en tredjedel 
bor i huvudstaden Malé, som är värl
dens minsta och mest kompakta huvud

stad. Landets internationella flygplats 
ligger på en ö intill Malé. Maldiverna är 

muslimskt och alkohol är förbjudet, förutom 
på resorterna, och får inte heller tas in i landet. 

Prisnivån är hög, men på sistone har prisvärda 
vandrarhem tillkommit som ett alternativ till resorter. Det 
lokala språket är dhivehi, men engelska är utbrett, åtmin
stone på resorterna där anställda från hela världen arbe
tar. Tidsskillnaden är fyra timmar före Sverige i Malé och 
ytterligare en timme på öarna (för att få en senare sol
nedgång). Det krävs inget visum i förväg för svenska 
medborgare, det ges vid ankomst och gäller i 30 dagar.

Ta sig dit
De flesta som besöker landet gör det via en paketresa. 
Ett flertal svenska researrangörer har charterresor till 
Maldiverna, däribland Ving och Apollo. Reguljärflyg med 
till exempel Qatar airways tar omkring tolv timmar med 
ett stopp i Doha och kostar från 6 000 kronor. Andra 
flygbolag som flyger reguljärt är bland annat Turkish 
airlines och Emirates.

Bästa tiden att åka
Under högsäsongen, november till april, är det solsäkrast 
med medeltemperaturer över 30 grader. Regnperioden 
infaller maj till oktober.

Ta sig runt
Det går passagerarbåtar från Malé till många bebodda 
öar, och landet har även världens största flotta av sjö
flygplan. Boka sjöflygplan som landar på vattnet via 
bolaget Trans Maldivian airways (tma.com.mv).

På Azzuro  
serveras kokos-

sorbeten i en 
färsk kokosnöt.

På Maldiverna finns 
inga avgaser eller 

höga hus som stör  
solnedgången.


