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Maldiverne
Den ultimative badeferie!

Maldiverne - forkælelse for krop og sjæl
De fleste af os kender drømmen om en (næsten) øde ø, en kridhvid strand med palmer, der hænger dovent ud over sandet, et 
krystalklart hav og måske en liggestol, en parasol og en god bog. 

Hvis I rejser til Maldiverne, så er det kun den gode bog, I selv skal sørge for, resten findes til overflod og i allerbedste udgave 
på ørigets dejlige resorts. Landet er nemlig velsignet med nogle af verdens absolut bedste strande og ikke mindre end 106 øer, 
der hver især udgør ét resort. Maldiverne er ganske enkelt den ultimative drømmedestination for os, der elsker sol, strand og 
krystalklart vand.

Stjernegaards favoritter
Som rejsemål er Maldiverne for alle: unge og gamle, nygifte, sølvbryllupspar og familier med store og små børn. Der findes resorts, 
som egner sig særligt godt til det ene eller det andet, så det er ikke lige meget, hvor man havner. Hos Stjernegaard har vi plukket 
nogle favoritter ud blandt ørigets mange resorts, som vi kender til bunds, og dem vil vi gerne præsentere jer for i dette katalog.

I den høje ende af skalaen er vores absolutte favoritter LUX* South Ari Atoll, Lily Beach Resort & Spa og Constance Moofushi, 
som alle er toplækre 5-stjernede resorts. I det 4-stjernede segment er vores favorit Bandos Maldives, og i det 3-stjernde seg-
ment Centara Ras Fushi – I kan læse meget mere om disse hoteller på de næste sider.

Vi vil ikke lægge skjul på, at en rejse til Maldiverne er en forholdsvis dyr affære. De 5-stjernede luksusresorts tilbyder alt, hvad 
hjertet kan begære, hvilket naturligvis giver sig udslag i prisen. De 4- og 3-stjernede steder er, om ikke budgetvenlige, så i hvert 
fald mindre dyre, og de er absolut også værd at overveje. Vi vil gerne hjælpe jer med at finde det resort, som passer helt præcist 
til jeres budget, ønsker og behov.

Ring endelig til vores Indiske Ocean-team på telefon 45 26 00 00 og tal med vores eks-
perter om Maldiverne. Vi kan naturligvis også arrangere rejser til andre resorts, end dem 
vi præsenterer i dette katalog. Vi håber, at vi har inspireret jer til den ultimative badeferie.

"Maruhabaa" - Velkommen til Maldiverne!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Stjernegaards eksperter på arbejde i felten
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Vejen til Maldiverne
Selvom Maldiverne er et af de mest eksotiske steder på hele kloden, så er det 

forholdsvis nemt at komme dertil. Der er mange flyruter at vælge mellem, og 

selve flyvetiden er ikke længere end 12-15 timer med et enkelt flyskift undervejs. 

Fra lufthavnen i Male, som ligger på sin egen ø, skal I i det fleste tilfælde med et 

lokalt fly (vandfly eller et lille propelfly) videre til jeres hotel. Har I valgt et hotel 

tæt på lufthavnen, skal I videre med speedbåd. I begge tilfælde er transporten 

velorganiseret og velfungerende. 

Det kan være en fordel at flyve ud med vandfly – alene for oplevelsens skyld – 

og tilbage med almindeligt indenrigsfly fra nærmeste lufthavn, da det i nogle 

tilfælde giver mulighed for at blive længere på resortet den sidste dag. 

VÆLG SELV HVOR LÆNGE DIN 
DRØMMEFERIE SKAL VARE

En drømmeferie på Maldiverne kan vare så 

længe, som I ønsker det. I prislisten kan I se 

priser for 9 eller 11 dage på det valgte hotel 

inklusive flyrejsen og den lokale transport fra 

Male lufthavn til resortet. 

Alle hoteller tilbyder All Inclusive-pakker enten 

som udgangspunkt eller som tilkøb. Det er 

også i visse tilfælde muligt at vælge hel- eller 

halvpension. Indholdet i All Inclusive-pakkerne 

varierer meget fra hotel til hotel. Som hoved-

regel er udflugter, samt motoriseret vandsport, 

dykning og spa ikke inkluderet i pakkerne, men 

der er oftest mulighed for at opgradere All 

Inclusive-pakkerne med endnu mere indhold. 

I kan se i prislisten, hvad opholdet inkluderer. 

For flere detaljer se www.stjernegaard.dk 
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Aktiviteter på Maldiverne 
Snorkling, dykning, surfing 
og spabehandlinger

Det primære at foretage sig på Maldiverne er natur-

ligvis at nyde solen, havet og stranden. De forskellige 

resorts tilbyder mange aktiviteter, som f.eks. snork-

ling og dykning, og marinelivet omkring øerne er da 

også enestående. 

Her i dette undervandsparadis kan I møde koralfisk i 

alle regnbuens farver, skildpadder, sting rays (pilrok-

ker), ufarlige revhajer og endda hvalhajer – verdens 

største fisk, som kan blive op til 10 meter lang. Hval-

hajerne holder især til omkring den sydlige del af Ari-

atollen, hvor tre af vores favorithoteller ligger, LUX, 

Lily Beach og Constance Moofushi. 

Maldiverne er også et optimalt sted at møde de 

majestætiske manta rays (djævlerokker), den største 

af alle rokker med et vingespænd på op til 8 meter 

(sæson fra maj til november).    

Maldiverne er en international surfing-destination, 

og der afholdes jævnligt internationale konkurrencer 

her. Mange resorts tilbyder undervisning i surfing, 

hvis man endnu ikke mestrer kunsten. 

Er man til mere stillesiddende oplevelser, så er et 

besøg på resortets spa en oplagt mulighed. Der til-

bydes stort set alt inden for spa og wellness på Mal-

diverne, og niveauet er højt.

Kombinér Sri Lanka og Maldiverne
En ferie på Maldiverne er en decideret badeferie, og har man lyst til at koble nogle kultu-
relle og historiske oplevelser sammen med badeferien, så er Sri Lanka det oplagte valg. 

I Sri Lanka kan I opleve masser af UNESCO-verdensarv i form af smukke buddhistiske 
templer og kongepaladser, der er op mod 2000 år gamle. I kan køre med tog gennem 
bølgende temarker, beundre fin kolonistilsarkitektur og tage på safari i landets mange 
nationalparker for at møde elefanter, leoparder og mange andre dyr. Ikke mindst kan I 
vandre i en storslået, grøn natur i højlandet midt på øen.

Der er gode flyforbindelser til denne kombination, og vi kan f.eks. anbefale jer en 
16 dages rundrejse i Sri Lanka med privat bil og chauffør til landets højdepunkter, 
der slutter med 6 dage på Maldiverne – se rejsen på stjernegaard.dk.
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LUX* South Ari Atoll 
med morgenmad 
LUX*, som får vores varmeste anbefalinger, er et virkelig skønt, 5-stjernet resort beliggende på en 

for Maldiverne forholdsvis stor ø, den 1,8 km lange ø, Dhidhoofinholhu, i South Ari-atollen. 

Resortet strækker sig over hele øen, og er meget velegnet til både par og familier. Øen ligger ca. 

25 minutter fra Male lufthavn med vandfly eller 20 minutter med almindeligt fly til en nærliggende 

lille lufthavn, hvorfra man så sejler med speedbåd til resortet. LUX* South Ari Atoll har vundet World 

Travel Awards 2017 for bedste hotel i Maldiverne, et område, hvor konkurrencen fra andre luksus-

hoteller er virkelig hård. Øen er vanvittig smuk med meget beplantning og eventyrlige strande. Lige 

uden for revet holder de store hvalhajer til, og der arrangeres snorkelture flere gange om ugen. Det 

er er et af de absolut bedste steder i hele verden at spotte hvalhajer!

Der er 193 smukt indrettede værelser på LUX* fordelt på bl.a. beach pavilions, beach villas, water 

villas og romantic pool water villas. Vi er specielt begejstret de smukke beach villas for jer, der ønsker 

at bo på land, og water villas for jer, der vil bo over vandet. Der er maksimalt 480 gæster på resortet 

og 600 medarbejdere, hvilket indikerer det høje serviceniveau - ingen tvivl om at personalet er godt 

uddannet, og at LUX* er en god arbejdsplads. Et ophold på LUX* inkluderer morgenmad uanset 

værelsestype, og det er muligt at tilkøbe halvpension, helpension eller All Inclusive. 

Man spiser virkelig godt på LUX*, som har syv restauranter bl.a. det tjekkede Beach Rouge, der 

serverer tapas med inspiration fra Middelhavslandene, den italienske Allegria og East Market, der 

er indrettet som et sydende asiatisk gadekøkken. Herudover findes der seks barer, som byder på 

gode drinks, og resortet har sit eget vinmærke, Scrucap, eget kaffemærke og eget ismejeri.

På den skønne strand kan man gratis låne snorkeludstyr, kanoer og kajakker. Cykler er parkeret rundt 

omkring på øen, og herudover kan man hoppe på buggy'en, der kører i pendulfart fra den ene ende 

af øen til den anden. 

Særligt for LUX*
Små og store overraskelser 
- Resortet har fundet på nogle 

ting, som gør et ophold her til noget 

helt særligt. Hver morgen lægger per-

sonalet flaskeposter ud på øen, som 

indeholder små og store overraskelser, 

som f.eks. en gratis spabehandling eller 

en middag for to på stranden – den, 

der finder posten, vinder præmien. Et 

hemmeligt sted på øen findes også en 

”Panama hat station”, hvor man kan 

vælge sig en klassisk hat, der kan give 

skygge for solens stærke stråler.

Ring gratis - Får man lyst til at ringe 

hjem, så kan man ringe gratis til hele 

verden fra den gamle røde telefonboks 

ved receptionen.

Film under stjernerne - Nogle aftener 

omdannes et område på en af restau-

ranterne til en udendørs biograf, hvor 

man kan slænge sig på bløde puder og 

se film under stjernerne. 

Delikatesser - Resortet har sit eget 

vin-, kaffe- og ismærke af høj kvalitet. 

Særligt velegnet til par og familier

!

Lux* South Ari Atoll set fra vandflyet – velkommen til paradis!
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Hvad kan man lave?
• 2 pools 

• 8 restauranter 

• 7 barer/lounges/caféer 

• 1 natklub

• Spa

• Pilates, yoga og meditation 

• Vandsport og dykkercenter (PADI 5star)  

• Fitnesscenter 

• 2 tennisbaner og volley ball 

• 3 butikker

• Cykler 

• Kids club, teens club og bibliotek 

• Gratis Wifi  

• Snorkling (gratis lån af udstyr)

• Bordtennis, billiard og bordfodbold

• Paddleboards

• Kajak, kano og vandcykel

• Vindsurfing og kite surfing

• Jet ski, vandski, funtube og fly boarding

Se alle faciliteter og aktiviteter 
på www.stjernegaard.dk

Beach Villa

I bliver bragt med vandflyet lige til døren.
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Lily Beach Resort 
& Spa 
med All Inclusive 
Lily Beach Resort & Spa er et dejligt og luksuriøst resort beliggende på øen 

Hovahendhoo i South Ari-atollen, ca. 25 minutter med vandfly fra Male 

lufthavn. Resortet har sin egen lounge i lufthavnen. Den ene ende af øen er 

særligt velegnet til familier og har en del faciliteter som billard, pool, lege-

plads og børneklub med mulighed for pasning. Den anden ende er reser-

veret til det mere voksne publikum med egen pool og en skøn sunset-bar.

Indretningen af både værelser og fælles faciliteter er i den cool og trendy 

ende med lyse loungemøbler, store lamper og sand på gulvet. I hovedbyg-

ningen med reception, bar og restaurant spilles der beroligende og hygge-

spredende (lavt) loungemusik for at skabe den rigtige stemning. 

De rummelige og lyse værelser er smukt indrettet med hvide vægge og 

mørkt træ på døre, vinduer og paneler. Der er fem forskellige værelsestyper, 

herunder beach villa, deluxe water villa og family beach villa. Der er 119 

værelser i alt.

Et ophold på Lily Beach er på All Inclusive-basis. Det betyder, at alle mål-

tider er inkluderet sammen med alle drikkevarer, medmindre man ønsker 

en helt særlig vin, som ikke findes blandt de 70 internationale vine, der er 

med i All Inclusive-pakken. Måltiderne indtages i hovedrestauranten, som 

serverer en meget lækker og varieret buffet. Herudover bydes man på en 

gratis middag i en af a la carte-restauranterne. 

All Inclusive-pakken inkluderer også to gratis udflugter, som man kan vælge 

ud fra resortets udflugtsprogram. Det er således kun særlige drikkevarer, 

specialrestauranter og visse aktiviteter som dykning, spa og jetski, der ikke 

er omfattet af pakken.

Særligt for Lily Beach
Forkælelse på 1. klasse 
Personalet på Lily Beach forkæler sine gæster med lækre 

detaljer, som f.eks. små snacks ved poolen i løbet af dagen, 

pudsning af solbriller og kæmpestore, bløde håndklæder. Der 

er også gratis cigaretter i baren. 

Et af Maldivernes bedste husrev 
Lily Beach har et af Maldivernes absolut bedste husrev. Det lig-

ger kun få meter fra stranden og byder på fantastisk snorkling.

Særligt velegnet til par og familier

!
Lily Beach Resort set fra vandflyet – hvem vil ikke gerne lande her?
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Hvad kan man lave?

• 2 pools 

• 2 restauranter 

• 1 bar/Lounge 

• Spa 

• Vandsport & Ocean Pro dykkercenter  

• Fitnesscenter

• Gift Shop

• Kids Club, internet café og bibliotek 

• Gratis Wifi 

• Snorkling (gratis lån af udstyr)

• Windsurfing

• Surf bikes

• Kano og paddleboard

• Banana ture med speedbåd

• Beach volley og badminton 

• Bordtennis og bordfodfold

Se alle faciliteter og aktiviteter 
på www.stjernegaard.dk

På Tamara Spa kan man lytte til bølgerne og kigge på fisk gennem 
glasgulvet, mens man bliver forkælet med skønne behandlinger.

Lily Beach har 3,5 km strand at byde på. Lige bag ved palmerne ligger Beach Villaerne i 
dejlig skygge, og få meter ude i vandet venter fantastiske oplevelser på husrevet.
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Constance Moofushi 
med All Inclusive 
Oplev 5-stjernet luksus af den bedste skuffe på Constance Moofushi, som ligger på sin egen lille 

ø i South Ari-atollen ca. 25 minutter med vandfly fra Male lufthavn. Hotellet har sin egen lækre 

lounge i lufthavnen, hvor man opholder sig, indtil vandflyveren er klar til afgang.

På Constance Moofushi får I en ægte Robinson Crusoe-oplevelse. Her er det barfodsluksus, der er 

i højsædet, og en skøn afslappet stil med bambus og mange andre naturmaterialer og naturligvis 

sand på gulvet i receptionen og restauranter og barer. Det lyse, solblegede træ blandes med reb, 

bast og tekstiler i smukke lyse farver, og loungemusikken spiller sagte i baggrunden. 

Hotellet er forholdsvis stille og egner sig bedst til par, men børn er også velkomne. Her er kun tre 

værelsestyper: beach villas (24 stk.) på 57 m2, water villas (56 stk.) på 66 m2 og senior water vil-

las (30 stk.) på 94 m2. Der er mulighed for en ekstra opredning i beach villas og water villas og to 

opredninger i senior water villas.

Et ophold på Constance Moofushi er på Cristal All Inclusive-basis, hvilket betyder, at alle måltider og 

drikkevarer er inkluderet, herunder vine fra et omfattende internationalt vinkort, spiritus, cocktails 

og friskpresset juice, sodavand, øl, kaffe og te. Måltiderne indtages i buffeten i den åbne restaurant 

Manta, som skifter tema hver dag. Herudover inkluderer pakken en middag i a la carte-restauranten 

Alizée eller på Grill Restaurant på stranden. 

Cristal All Inclusive-pakken inkluderer også lån af snorkeludstyr, en sejltur i dhoni, den lokale 

bådtype, adgang til fitnessrum og mange andre faciliteter. Behandlinger i den meget lækre spa 

er ikke inkluderet i pakken.

Særligt for Con-
stance Moofushi
Små og store overras-kelser 

- Personalet på Constance Moofushi 

forstår at forkæle sine gæster med over-

raskelser i løbet af dagen, som f.eks. 

pandekager ved poolen sammen med 

eftermiddagsteen og gratis snorkleture. 

Har man en mærkedag at fejre på ferien, 

kan man uden beregning bestille en kage 

til lejligheden.

Svøm i lagunen - Svømning i lagunen er 

en særlig oplevelse, og hotellet rådgiver 

gerne om, hvor det er bedst at snorkle, 

alt efter hvad man gerne vil se, og hvor 

rutineret en svømmer man er. 

Inden for revet kan man møde både 

rokker, delfiner, små ufarlige hajer og 

masser af farvestrålende koralfisk. Uden 

for revet kan man møde hvalhajer. 

Særligt velegnet til par 
- børn er også velkomne

!
En eventyrlig udsigt ud over det uendelige Indiske Ocean fra en af Constance Moofushis pools.

Stranden ved Constance Moofushi er som noget lidt usædvanligt for Maldiverne meget bred. Her 
med Spa by Constance i baggrunden, som ud over spabehandlinger også tilbyder yoga og fitness. 
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Hvad kan man lave?

• 2 pools 

• 4 restauranter 

• 2 barer/lounges

• Spa og Yoga 

• Vandsport & dykkercenter (Blue Tribe)  

• Fitnesscenter

• Gift Shop

• Gratis internet (Wifi) 

• Snorkling (gratis lån af udstyr)

• Aktivitetslounge (film, spil m.m)

• Bordtennis og beach volley

• Windsurfing 

• Katamaran og kano

• Vandski, Wake Board og Fun Tubes

Se alle faciliteter og aktiviteter 
på www.stjernegaard.dk

Moofushi Water Villa

Moofushi Beach Villa. Den lækre rustikke stil er gennemgående i resortet.
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Bandos Maldives 
med morgenmad

Maldivernes varemærke er hvide sandstrande og blåt hav, og det finder man til overflod på det 

skønne 4-stjernede Bandos. Oven i købet har resortet sit eget husrev, hvor man kan snorkle og dykke 

med masser af farvestrålende koraller og fisk.  

Bandos ligger meget bekvemt kun 10 minutter med speedbåd fra lufthavnen på Male, så den dyre-

bare tid spildes ikke på transport. Når I er fremme på resortet kan I glæde jer til at tjekke ind på 

resortets fine, lyse værelser i mange kategorier lige fra standardværelser med egen terrasse og udsigt 

til haven til villaer direkte på stranden eller på pæle over vandet.

Der er mange ting at foretage sig på dette familievenlige resort ud over at snorkle på husrevet og sole 

sig på stranden. Tag fx på snorkling med hvalhajer uden for revet, hold privat picnic på stranden, sejl 

med kajakker, eller nyd en behandling i spaen.  

Bandos har flere hyggelige restauranter, der dækker en pæn del af det kulinariske verdenskort, samt 

naturligvis skønne barer, hvor man kan nyde kolde drinks. Hovedrestauranten Gallery Restaurant invi-

terer på en international buffet, Kooh Thai serverer, som navnet antyder, thaimad, og Sea Breeze Cafe 

serverer italienske retter, såvel som uformelle burgere og stærke indiske curries. Eksotiske cocktails 

kan indtages på Sand Bar, mens Pool Bar serverer både drinks, soft ice og milk shakes. 

Et ophold på Bandos inkluderer morgenmad, og herudover kan man tilkøbe halv- eller helpension 

samt All Inclusive. Bandos er et virkeligt godt bud på et rimeligt prisfastsat resort i en meget dyr region.

Hvad kan man lave?

• 1 pool

• 3 restauranter

• 2 barer

• Dykkercenter

• Spa

• Butik

• Snorkling på husrevet

• Aftenfisketur

• Delfincruise

• Besøg på naboøerne

• Besøg i hovedstaden Male
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Særligt for 
Bandos Maldives
Velegnet til både voksne 
og børn

Et virkeligt godt husrev 
med mange fisk og koraller

Mange aktiviteter
- Snorkling med hvalhajer

- Privat picnic på stranden

- Vandsportsaktiviteter

Bekvem beliggenhed
Kun 10 minutter i speedbåd 

fra den internationale lufthavn

Se alle faciliteter og aktiviteter 
på www.stjernegaard.dk

!
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Centara Ras Fushi  
med All Inclusive

Centara Ras Fushi ligger meget tilgængeligt på sin egen ø i Kaafu-atollen kun 15 minut-

ter fra Male lufthavn i speedbåd. Det er et dejligt hotel med 140 villaer på stranden og 

på pæle i lagunen.

Resortet har gode, varierede restauranter, herunder en japansk, en arabisk og en ita-

liensk, og et par hyggelige barer. Villaerne er rummelige med store vinduespartier og 

indrettet i lyse farver. Alle har private solsenge, villaerne på land har en lille have, og 

villaerne på vand har privat terrasse.

Et ophold på Centara er på All Inclusive-basis, og det inkluderer ud over maden husets 

vin, vand, sodavand, øl og diverse spiritus. Resortet opererer med det såkaldte ”Dine 

around”-koncept, som giver mulighed for at spise på alle restauranterne, dog i visse 

tilfælde mod et tillæg. Man kan opgradere til Gold All Inclusive, hvilket bl.a. indebærer 

flere aktiviteter, minibar og begrænset brug af spaen.  

Hvad kan man lave?

• 1 pool  

• 4 restauranter 

• 3 barer/lounges 

• SPA Cenvaree

• Vandsport & dykkercenter (PADI)   

• Snorkling (gratis lån af udstyr)

• Fitness  

• Butik 

• Vandcykler og paddleboard

• Windsurfing

Se alle faciliteter og aktiviteter 
på www.stjernegaard.dk

Særligt for 
Centara Ras Fushi
Sundowner Party - Hver dag inviteres 

man til Sundowner Party, hvor man nyder 

drinks og tapas, mens solen glider ned i havet.

Kun for voksne og særligt velegnet til par
Centara Ras Fushi tillader ikke børn under 12 år. 

!

Bar og pool smelter sammen på Centara og skaber en skøn loungestemning. 
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Stopover i Dubai
Bo 3 nætter på et af vores 4 skønne hoteller

Park Regis 
Super lækkert hotel beliggende centralt i Dubai tæt på shopping og 
seværdigheder. Hotellets værelser er pænt indrettet og udstyret med 
tv, sikkerhedsboks, aircondition, samt kaffe-/tefaciliteter. På øverste 
etage finder I swimmingpoolen, hvor I kan nyde en svalende dukkert 
med pragtfuld udsigt over byen. 

JA Ocean View 
Super flot førsteklasses hotel beliggende helt ned til stranden i Dubai 
med udsigt til den berømte kunstige ø, "The Palm". Hotellet har fem 
restauranter og barer, pool, spaafdeling, fitnesscenter, børneklub og 
naturligvis en dejlig strand! Hotellets værelser er elegant indrettet i lyse 
farve og udstyret med egen balkon hvorfra den skønne udsigt kan nydes.

Majestic Tower (+)
Rigtig godt hotel, opført som en 28 etagers silo, hvorfra der er en impone-
rende udsigt over Dubai skyline og Burj Khalifa. Her er I tæt på både den 
gamle bydel og den elegante nye bydel. Efter en dag med shopping og 
sightseeing kan I nyde en kølende dukkert i swimmingpoolen, under åben 
himmel. På hotellet kan I nyde en udsøgt middag i den prisvindende græske 
restaurant, Elia, eller nyde det store udvalg af barer og underholdning. 

Jumeirah Beach Hotel 
Dejligt hotel med optimal beliggenhed ved stranden i Dubai og med 
udsigt til det ikoniske, sejlformede Burj Al Arab-hotel. Jumeirah Beach 
Hotel er designet som en kæmpebølge, hvilket sikrer en fantastisk udsigt 
over Den Arabiske Golf og marinaen fra alle værelser, som har vinduer 
fra loft til gulv. Der er fri adgang til Wild Wadi Waterpark, et kæmpe 
vandland med rutsjebaner og andet sjovt.

STOPOVER I DUBAI  

Har I lyst til at opleve en kontrast til Maldivernes hvide strande og 
afslappede livsstil, så er det en god idé at tage et par overnatnin-
ger i Dubai (kræver flyrejse med Emirates).

Dubai er en pulserende by og en charmerende blanding af nyt 
og gammelt med rigtig gode hoteller og ikke mindst shopping-
muligheder, som nærmest ikke findes noget andet sted i verden. 
Vi har håndplukket nogle gode hoteller i forskellige prisklasser. I 
prislisten kan I se, hvad det koster at kombinere badeferien på 
Maldiverne med nogle dage i Dubai.
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