
ELLE REJSER

STAY
Du kan bo i vandet (oceans villas), i junglereservat eller måske bare på egen privat atol (resterne af en 
vulkanø omgivet af koralrev, red.) ... British Airways fl yver direkte, Gatwick-Malé, men søg efter diverse 
pakketilbud først; måske kan et dansk rejsebureau matche prisen.Klik ind på Visitmaldives.com, tjek 
Maldiveshotels.mv/maldives-accommodation for en komplet budgetoversigt, eller se ELLEs tre favoritter:
Mod syd På øen Velavaru, som betyder skildpaddeøen, ligger Angsana Velavaru, der er del af den 
luksuriøse Banyan Tree-familie. Strandhytterne med privat pool i baghaven er asiatisk inspirerede, chikke 
og alt glider på et højt serviceniveau. Snyd ikke dig selv for spaet, som har himmelske behandlinger. Den 
virkelige attraktion her er dog marinecentret og marinbiologen Mirta Moraitis , som passioneret deler 
sin lidenskab for revet og livet under vandet. Fra 400 dollar pr. nat, Angsana.com I midten Hotel Con-
rad er kendt for sin imødekommende barfodsluksus og for de meterbrede djævlerokker, der hver aften 
svømmer tæt på land sammen med sorttippede revlehajer. Her er icecream-spa og alskens aktiviteter, 
ligesom der også er børnefri zoner. Et sted, der gerne vil det hele for alle – på én gang. Fra 500 dollar 
pr. nat, Conradhotels1.hilton.com Tæt på hovedstaden På øen Lankanfushi – 15 minutter i speedbåd 
fra hovedstaden Malé – ligger det underspillede luksusresort Soneva Gili, grundlagt af svenske Eva 
Malmström Shivdasani, passioneret globetrotter og tidligere model. De 225 kvadratmeter store trævil-
laer kan få selv den vante luksusrejsende til at snappe efter vejret. For hvis ikke den smukke himmelseng, 
de solide læderlamper, det massive skakbord, espressomaskinen og den økologiske, veludrustede 
minibar imponerer, så vil følelsen af at være placeret på stolper i et uendelig stort badekar fyldt med 
lysegrønt vand sikkert gøre det.  Mottoet er ’no shoes, no news’. Fra 1.000 dollar pr. nat, Sixsenses.com

DO
Wellness 99 procent af landet er vand, og Maldiverne er gennemsyret af en spakultur stærkt inspireret 
af Asien, og de fl este luksushoteller har ikke ét, men fl ere spaer og egne spasuiter. Du kan også deltage i 
massageworkshops, booke en sandmassage eller gøre det helt enkle: yoga.
Active living De fl este resorts har egne dykkerskoler med forskellige kurser. Prøv f.eks. snorkling-safari 
eller natfi skeri. Prøv også atol-hop med en vandfl yver fra den ene atol til den anden, og udvid dermed 
det kulinariske repertoire. Du kan også gå direkte efter at spise i en undervandsrestaurant eller bare 
booke en cocktail class …
Shop Intet. Absolut intet. Det, du tager med dig hjem, er et syn så smukt, at det er svært at gengive på 
billeder. ”Det er løgn,” bliver man ved med at tænke, hver gang man ser vandet. Og man ser vand hele 
tiden, mens man er der …

A D R E S S E  T Æ T  P Å  P A R A D I S

Glem sure rudekuverter og is på forruden. Her er lunt, smukt og du kan bade 
dig i luksus på den underspillede øko-agtige måde. ELLE har mødt to kvinder, 
der arbejder på Maldiverne. Misundelige? Os? Nej, da ... 

MALDIVERNE

S I D E  1 4 0

Gabys barfodsluksus, hotellet Soneva 

Gili by Six Senses. Her leves det lang-

somme liv i en øko-luksusudgave, og 

det føles som at bo oven på et gigantisk 

saltvandsakvarium.

Her foregår alt 

i slowmotion, 

og tempera-

turen lige nu 

er perfekt, ca. 

25-30 grader.

Bikini, Emilio Pucci 

hos Net-a-porter.

com, 2.050 kr.

‘Nr. 567 Miss Mint’, 

neglelak, Gosh, 59,95 kr.
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Taske, Mulberry, 

6.500 kr.


