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Tunnelmallisia lomakohteita upeine
sukelluspaikkoineen, kengätöntä lomailua ja
keskellä merta sijaitsevia huviloita. Malediivien
monilla saarilla on ylellisiä ja hyvin omaleimaisia
lomakohteita, joita kaikkia yhdistävät
turkoosinsininen meri ja valkoiset hiekkarannat.
Malediivit on idyllisen paratiisiloman perikuva, ja se tunnetaan
valkoisista hiekkarannoista, turkoosinsinisestä merestä ja upeasta
vedenalaisesta elämästä. Saarilla on kosolti luksuslomakohteita,
jotka kattavat ovat usein koko saaren. Kullakin saarella on omat
tunnusmerkkinsä, joten jos haluaa kokea mahdollisimman monta
rantaa ja riuttaa, ratkaisuna on saarihyppely.
Vedenalaisia ihmeitä
Malen kansainvälisen lentoaseman pohjoispuolella sijaitsee Angsana
Ihurun lomakohde. Sinne pääsee lentoasemalta pikaveneellä 20
minuutissa. Angsana Ihuru on pienehkö lomakohde, joka on
nappivalinta elämyksellistä ja intiimiä lomaa kaipaaville pariskunnille.
Kohde on varsinkin sukeltajien suosiossa, koska sen edustalla vain
70 metrin päässä rannasta on vanha hylky. Angsana Ihuru on itse
asiassa Malediivien ainoa lomakohde, jonka yksityisriutalla on oma
hylky. Saaren ympäristössä on jopa 11 Malediivien parasta
sukelluspaikkaa, jotka hurmaavat monimuotoisella ja värikkäällä
vedenalaisella elämällään. Jos sukellus ei ole oma juttu, eläimistöä
voi ihailla myös merenpinnalta käsin snorklausvarusteilla.
Angsana Ihuru panostaa upean meriluonnon säilyttämiseen ja kutsuu
säännöllisesti myös vieraita mukaan istuttamaan koralleja ja
puhdistamaan merenpohjaa. Kohteen omistuksessa on myös pieniä
ja rauhoitettuja saaria, joilla kilpikonnat voivat munia varkailta
suojassa.
Romanttista tunnelmaa ja paljaita varpaita
Angsana Ihurusta etelään sijaitsee toinen suosittu lomakohde
nimeltä Banyan Tree Vabbinfaru. Jo 21 vuotta toimineessa
kohteessa on 48 huvilaa, ja sen valtteina ovat henkilökohtainen
palvelu, intiimi tunnelma ja rentous – kohde on nimittäin suunniteltu
niin, että koko saaren voi kiertää paljasjaloin.
Vabbinfarun mukavuuksista voidaan mainita palkittu spa ja
romanttinen puutarha. Jos kyyhkyläiset kaipaavat tavallisuudesta
poikkeavaa illalliselämystä, ravintolasta katetaan mielellään pöytä
myös veden äärelle tai suuren puutarhan syrjäiseen sopukkaan.
Huviloita keskellä merta
Syrjäisemmistä lomakohteista kannattaa muistaa Angsana Velavaru,
jonne lennetään vesitasolla. Angsana Velavaru on pienehkö kohde,
joka tunnetaan varsinkin ”InOcean”-huviloistaan. Kuten nimi kertoo,
ne sijaitsevat keskellä avomerta. Kaikissa huviloissa on
aurinkokansi ja oma uima-allas sekä panoraamanäkymä
turkoosinsiniselle merelle. Tarjolla on siis permantopaikka
auringonnousuun!
Syrjäisyytensä vuoksi Angsana Velavarussa on hyvin
monimuotoinen ja luonnontilainen vesieläimistö, johon voi tutustua
joko sukellus- tai snorklausretkillä. Lomakohteen yksityisen
katamaraanin kyydissä voi lisäksi lähteä delfiinisafarille.

