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PROFFSENS 
PARADIS
Planerar du en lyxig långresa i vinter? Vi 
bad fem experter från resebolagen tipsa om 
sina absoluta favoritställen. 
Text: Lovisa de Geer

Leija Graf, 
ägare Select Collection

Soneva Fushi, Maldiverna
Den lilla önationen Maldiverna 
i Indiska Oceanen är för många 
själva sinnebilden av paradiset. 
– Soneva Fushi är omgivet 
turkost hav och av fantastiska 
stränder och ett bra havsrev för 
snorkling, säger Leija Graf. 
Soneva – vars svenska grundare 
Eva Malmström Shivdasani har 
kallats det hållbara resandets 
drottning – är ledande i 
hotellvärlden när det gäller 
ekoturism. 
 – Det är imponerande hur 
långt Sonu och Eva har gått för 
att minimera fotavtrycket på 
miljön.
soneva.com/soneva-fushi

Amanoi, Vietnam
På den vietnamesiska östkusten, 
fem mil söder om Nha Trang, 
ligger nyöppnade Amanoi 
som tillhör Aman Resorts. 
Här har 30 villor varsamt 
integrerats i ett område med 
tättväxande grönska och vackra 
stenformationer. 
– På Amanoi roar jag mig gärna 
med tennis, morgonyoga och 
spabehandlingar. Dessutom kan 
jag inte få nog av vietnamesiska 
rispappersrullar fyllda med 
räkor, kyckling, mynta, koriander 
och färska grönsaker, säger 
Leija Graf. 
amanresorts.com/amanoi

St. Regis, Mauritius
– Det relativt nya hotellet St. 
Regis Mauritius erbjuder mycket 
hög standard på boendet och 
har kanske öns allra bästa 
strand. Jag uppskattar dess 
elegans och förmåga att 
leverera klassisk lyx med en 
modern touch, säger Leija Graf. 
Mauritius är inte bara berömt 
för sitt djuphavsfiske och sina 
golfbanor utan även för sin 
eklektiska matkultur med inslag 
från hela världen. 
– Min favoritrestaurang är 
Floating Market som serverar 
asiatisk mat i en romantisk miljö 
med stämningsskapande röda 
bordslampor.

stregismauritius.com

Soneva Fushi Amanoi

St. Regis
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Lotta Kronstam, 
vd Lime Travel

Le Sereno, St Barth
St Barthélemy, eller St Barth, 
i Västindien är välkänd för 
oss svenskar. En gång var 
den svensk och huvudstaden 
på den lilla ön heter 
Gustavia. Kändistätheten är 
väldokumenterad: Beyoncé och 
Jay-Z är frekventa gäster och 
Roman Abramovich nyårsfester 
är legendariska. 
Lotta Kronstam på Lime Travel 
bor helst på Le Sereno när hon 
besöker ön.
– Det är ett litet, familjärt 
boutiquehotell med största 
möjliga charm. Här kan du 
bara koppla av eller snorkla, 
kitesurfa och paddleboarda. 
På restaurangen Maya äter du 
öns bästa grillade Wahi Wahi. 
Och från Le Sereno har du 
dessutom bara några myrsteg 
längs stranden till öns hetaste 
pizzeria, La Gloriette.

Kanha Jungle Lodge, Indien
Kanha är en av Indiens mest 
berömda nationalparker, 
kanske mest känd för sin 
stora tigerpopulation och att 
Rudyard Kipling författade 
Djungelboken här. 
– Kanha Jungle Lodge är en klar 
favorit. Djungelcampen drivs 
av familjen Sankhala vilket gör 
lodgen extra personlig, säger 
Lotta Kronstam. 
Bästa tiden att resa till Kanha 
Jungle Lodge är på hösten eller 
våren, då temperaturen för 
safari är perfekt.   
– Tigern är det mest efter-
längtade mötet på safarin men 
det är även en oförglömlig 
upplevelse att sätta sig på 
elefantryggen och rida så långt 
in i bushen det bara går.

Morro de São Paulo, Brasilien
Hisnande naturupplevelser, 
tropiskt klimat och en häftig 
storstadspuls är några av anled-
ningarna till att många väljer att 
semestra i Brasilien. 
20 minuters flygresa från Salva-
dor ligger ön Morro de São Paulo. 
– Det är ett tropiskt ö-paradis 
med långa stränder, härliga 
pousador, fiskebyar och 
avslappnad atmosfär. 
Ön är helt bilfri och istället 
för bagageband levereras 
dina resväskor istället på en 
skottkärra. 
– Strosa i flip-flops på stranden, 
drick en färskpressad limejuice 
och lyssna på livemusik för att 
sedan botanisera bland alla 
matställen där man äter med 
tårna i sanden. Det är bland 
det bästa jag vet, säger Lotta 

Kronstam. 

Morro de São Paulo

Kanha Jungle Lodge

Le Sereno
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Helena Andrén, 
vd Travel Beyond

Skysafari, Tanzania
Man kallar sig det ultimata 
afrikanska äventyret. Du 
flyger över Tanzanias häftiga 
landskap i en egen Cessna 
med skinnsäten och under en 
vecka besöker du fyra olika 
nationalparker: Tarangire 
National Park, Ngorongoro, 
Lake Manyara National Park 
och juvelen i kronan – Serengeti 
National Park. 
– Sundowner-drinken högst 
uppe på ett berg med utsikt 
över hela Tarangire och de 
vackra färgerna i solnedgång är 
ett minne för livet, säger Helena 
Andrén.
skysafari.com

The Royal Portfolio, Sydafrika
Birkenhead House, La Residence 
och Royal Malewane.
– Hotellen som ingår i The Royal 
Portfolio hör till mina absoluta 
favoriter. Alla tre har unik 
karaktär och bjuder på tre helt 
olika upplevelser, säger Helena 
Andrén på Travel Beyond. 
De drivs av Liz Biden och hennes 
make – som bland annat kan 
räkna Elton John till en av 
stamgästerna. 
– Inredningen, servicen och 
omtanken gör dem unika. Och 
upplevelserna, förstås. Förbered 
dig på att se både valar och ”the 
big five”.
theroyalportfolio.com

Four Seasons, Seychellerna 
På Seychellerna är det aldrig 
långt till en kritvit strand och 
Indiska Oceanens turkosa 
vatten. I dag finns dessutom 
betydligt bättre flygförbindelser 
från Sverige än tidigare. 
– Mitt favorithotell är Four 
Seasons på huvudön Mahé. 
Villorna är underbara med 
egen pool och oslagbar utsikt 
över den halvmåneformade 
stranden, säger Helena Andrén. 
Här finns gott om aktivitet för 
såväl vuxna som barn och de 
större villorna är som gjorda för 
gäster ur flera generationer. 
– På hotellets spa, högst upp 
med panoramautsikt, fick jag 
en av mina bästa massager 
någonsin. 
fourseasons.com/seychelles

Tarangire National Park Birkenhead House

Royal Malewane

Four Seasons
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Emma Liljedahl, 
Secret Escapes

Trisara Luxury Resort, Phuket
– Phuket i Thailand är en riktig 
svenskfavorit. Och Trisara 
Luxury Resort är perfekt för 
en avkopplande, romantisk 
vistelse i ett tropiskt paradis, 
säger Emma Liljedahl.  
Trisara – som är sanskrit 
och betyder ”himlens tredje 
trädgård” – ligger vid en 
mer oexploaterad kustdel i 
nordvästra Phuket. 
– Besök hotellets spaavdelning. 
Här utförs den speciella 
massagen ”Royal Tisara”, där 
sex händer jobbar för att mjuka 
upp musklerna i trötta kroppar. 
trisara.com

Viceroy, Bali
Bo i en bekväm villa på en 
djungeltäckt sluttning, 
mitt bland risfälten på det 
balinesiska höglandet. En 
romantisk dröm, enligt Emma 
Liljedahl. 
– Föreställ dig härliga pooler, 
paviljonger av trä och svagt 
upplysta lyktor. 
Med en prisbelönt restaurang, 
spa, gym och helikopterplatta 
erbjuder Viceroy all tänkbar 
bekvämlighet du kan tänkas 
behöva under semestern.
– Det här är så nära paradiset 
man kan komma. Håll utkik 
efter små apor som hoppar 
omkring bland träden. Tänk 
dock på att de älskar saker som 
glittrar så håll i dina värdefulla 
smycken.
viceroybali.com

Blu Saint Lucia, Karibien
På ön Saint Lucia finns 
milsvida stränder, karibisk 
puls, snorkling i världsklass 
– och två pitoner, toppiga, 
regnskogsklädda vulkaner som 
är öns tydligaste symboler 
samt ett världsarv.
– Boutiquehotellet Blu St 
Lucia är omgivet av lummig 
växtlighet på ena sidan och 
vackra Reduit Beach samt ett 
turkosfärgat hav på andra, 
säger Emma Liljedahl.
Bland amerikaner är stället 
ytterst populärt som 
smekmånadsresmål. Men 
nyrenoverade Blu St. Lucia 
passar utmärkt för hela 
familjen, då aktiviteterna är 
många. 
harlequinblu.com

Trisara Luxury Resort

Viceroy

Blu Saint Lucia



Thérèse Gleisner 
Kristoffersen, grundare 
The World of Envy  

Laucala Island, Fiji
Utanför Fiji ligger den 
privatägda ön Laucala Island. 
De 25 villorna ligger antingen 
avskilt på stranden eller på en 
klippkant.
– Laucala Island är så nära 
paradiset man kan komma. Det 
är som en helt egen värld. Alla 
villor har pool, utomhusdusch 
och egen butler, säger Thérèse 
Gleisner Kristoffersen.    
Grönsaker och frukter kommer 
från Laucalas egen odling och 
hotellrestaurangens meny 
ändras varje dag. 
– Här finns alla sporter du kan 
tänka dig, till och med en ubåt 
för två personer, säger Thérèse.   
laucala.com

Six Senses Zighy Bay, Oman
Lämna stimmiga Dubai och kör 
genom öknen ända tills husen 
försvunnit ur backspegeln och 
torrheten och gråskalan tar 
över. Då är du snart framme på 
Six Senses Zighy Bay i Oman.
– Vattnet i bukten är 
kristallklart och villorna är 
byggda av sten från bergen 
runtomkring. Tuffast är nog 
ändå att du kan anlända med 
parapante, säger Thérèse. 
Zighy Bay är naturnära, 
okonstlat och har en uttalad 
filosofi att värna om miljön.
– Zighy Bay känns snudd på 
utomjordiskt – dessutom ar 
man en svårslagen hammam. 
sixsenses.com/resorts/
zighy-bay

Parrot Cay, Karibien
På en liten ö i norra Karibien 
ligger Parrot Cay som tillhör 
Como Hotels. 
– En tripp till Parrot Cay är 
enkel att kombinera med 
en resa till Miami och New 
York. Det är mycket fokus 
på andlighet och här får du 
garanterat få ro i själen, säger 
Thérèse Gleisner Kristoffersen.
Som på alla Como-hotell 
erbjuds det prisbelönta 
Shambhala Spa. 
– Konceptet är unikt, både i 
mat och i spa-väg. Och bli inte 
förvånad om du springer in i 
Keith Richards, han har hus 
på ön. 
parrotcay.com

Tarangire National Park

Parrot Cay

Laucala Island

Six Senses Zighy Ba


