NALADHU
ETT PRIVAT OCH LYXIGT PARADIS
På den lilla exklusiva ön Naladhu får man verkligen vara
i fred. Här finns endast tjugo villor, alla med svårslagen
utsikt över det gnistrande smaragdgröna vattnet. HOOM
har besökt ett oförglömligt smultronställe i Maldiverna.
Text: MICAEL WIKING
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NALADHU

Kvällsdrinken smakar extra gott i solnedgången på stranden.

DET FINNS GOTT om pärlor bland Maldivernas alla små öar. Vi på HOOM
har genom åren haft lyckan att besöka flera av dem. Men frågan är om
inte lilla Naladhu är den vackraste av dem alla. Redan vid ankomsten
står det klart att den semesterupplevelse som väntar oss inte är som alla
andra. Med endast tjugo villor är det här nog det närmaste ett privat paradis man kan komma.
NÄR VI LÄGGER till vid ön, efter en halvtimmes båtfärd från Maldivernas
internationella flygplats, är det första vi gör att ta av oss skorna. Att
känna den varma gnistrande sanden tränga in mellan tårna och höra det
diskreta suset från vinden som rasslar genom palmernas toppar är otroligt
avkopplande och vi bokstavligen känner hur stressen försvinner från våra
kroppar.
En Ocean Villa erbjuder en sagolik utsikt.
Det turkosa vattnet glittrar förföriskt.
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”DET ÄR NÅGOT VISST
MED ATT BO PRECIS
VID VATTNET OCH ATT
SOMNA OCH VAKNA TILL
VÅGORNAS RÖRELSER.”

VI SKÄMS INTE det minsta för att erkänna att vi tar det väldigt, väldigt
lugnt under merparten av vår tid på ön. Med den glittrande oceanen
bokstavligt talat runt knuten behövs liksom inte så mycket mer. Men vi
latar oss inte bara, Naladhu bjuder på en rad spännande äventyr som inte
får missas. Vi paddlar kajak, åker på fisketurer och utforskar den hänförande och färgsprakande undervattensvärlden kring revet. Att uppleva
solnedgången på hotellets yacht, med ett glas champagne i handen, är en
svårslagen upplevelse.
DET ÄR NÅGOT visst med att bo precis vid vattnet och att somna och vakna
till vågornas rörelser. Sällan har vi vaknat så utvilade som efter en natt i vår
magnifika villa. Även Naladhus spa-anläggning kan mäta sig med de allra
främsta i världen och det är faktiskt ingen överdrift att säga att vi känner
oss som nya människor efter några timmars undergörande behandlingar
och massage.
MATEN PÅ ÖNS restaurang The Living Room har vi kommit på oss själva
med att sukta efter flera gånger efter hemkomsten från paradiset. Menyn
kretsar som sig bör kring havets läckerheter, som serveras dagsfärska och
anrättade till perfektion. Och allra godast smakar maten nog när vi får
den uppdukad på en undanskymd strand, under en gnistrande stjärnklar
himmel och i skenet av flammande facklor. Vi kommer att längta tillbaka
till denna magiska ö ända tills vi får chansen att göra ett nytt besök.

Vill du resa till Naladhu i Maldiverna? HOOM kan i samarbete med Lime Travel
erbjuda resor dit. Kontakta oss på: info@hoom.se eller 08-545 151 60.
Mer om utvalda resmål på www.hoom.se och www.facebook.com/hoom samt
Instagram (hoommagazine).

Utsikten från alla rum är oförglömlig.
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