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For første gang på snart 47 år fikk jeg muligheten til å reise til 
Maldivene og det med denne fantastiske gjengen.  

 

Vi fant fort tonen og vi så frem imot å reise med Turkish Airlines, 
representert med Ali Artun Telli og det skal ikke stå på servicen 
når det gjelder Turkish Airlines. Noen av oss fikk økonomi klasse 
og resten fikk business klasse. Dette var fint å oppleve og noe 
som alle er enige om er at Business klasse på en slik lang tur er 
vel verdt pengene. Skal man til Maldivene så er det ofte ikke 
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pengene det står på, men den totale opplevelsen. Dette 
innebærer selvfølgelig flytransporten også.  

Tirsdag 24 mai 

Kuredu Resort 

Vi ankom Maldivene etter en 12 timers lang flytur og ved ankomst 
Male (Velana Int. Airport) dro man en kort tur innom loungen for 
å kjøle seg ned litt og fikk litt bevertning og deretter dro vi av sted 
med Trans Maldivian Airways.  

Etter en kort flytur (ca 1 time) med sjøfly landet vi på Kuredu 
Island Resort som i mine øyne var en fantastisk flott resort. Her 
bodde vi i Jazuzzi Beach Villa noe som var helt supert. Meget bra 
størrelse (ca 78 m2), flott innredet rom med deilig seng, god plass 
i garderoben og avkjølende aircondition. Stort og flott bad ute 
med dusj og toalett, samt jazuzzi og en god relax avdeling som 
man kunne nyte ettermiddag og kveld.  

Øya har masse aktiviteter (snorkelling, dykking, 
vannsportsaktiviteter, utflukter med båt, golf, tennis og padel 
tennis, treningsstudio m.m) for store og små og ikke minst mange 
gode restauranter. Her får man definitivt prøvd alle sine 
smakssanser og alle allergier og matintoleranser er ivaretatt.  

Øya har to deilige spa og dette fikk jeg ikke prøvd her, men 
Duniye Spa er de som har alle spa gjennom Crown & Champa 
Resorts Disse holder en meget høy standard og jeg fikk prøve 
dette på et par av øyene og jeg kan med engang si at det er vel 
verdt pengene.  

Kuredu er nok den øya jeg trivdes best på med tanke på alle 
muligheter og variasjoner. Fantastisk flotte strender (noe som er 
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overalt forså vidt), god mat og drikke og deilig avslappende 
atmosfære.  

Det er 11 rom kategorier av ulike slag, men for meg så var den 
romkategorien vi bodde på, helt perfekt. Kort avstand til alt, samt 
der har man alt man kan ønske seg. Å bo på en vannvilla ville jeg 
definitivt ikke gjort her pga beliggenheten. Ligger på feil side av 
øya og ikke er det den beste utsikten heller.  

Terningkast 5+ 

Onsdag 25 mai  

Innahura Resort (ca 30 min fra Kuredu) 

Idag fikk vi se Innaura Resort og dette er en liten og sjarmerende 
øy. Dette er også den billigste av alle vi var på, men samtidig får 
man valuta for pengene. Rommene var helt greie, og man kan se 
at det lønner seg med litt oppgradering og pusse opp litt.  

Restauranten og bar området var stort, luftig og fint, samt at de 
hadde et stort soldekk med et bra basseng med flott utsikt utover 
havet. God mat og drikke og kan anbefales for de som vil ha en 
«gunstig» ferie på Maldivene.  

Det er mange re-peaters her og spesielt tyskere. Det er enten Full 
pensjon eller All Inklusive. Totalt 78 rom og på øya finnes det 
fotballbane, tennis, badminton og et forholdsvis stort og bra 
treningsstudio.  

Terningkast 4 
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Komandoo Resort (kun voksne) 

Dette var litt av en perle og denne resorten likte jeg meget godt. 
Øya er heller ikke stor, men den er akkurat passe stor nok til at 
her kan man slappe av og nyte late feriedager og ikke minst 
masse soldager som ellers rundt på Maldivene.  

Det er 65 rom totalt og 5 romkategorier og her får man Full 
pensjon eller All Inklusive. Det finnes 2 restauranter og de var 
koselige og intime.  

Water villaene ligger veldig fint til og det er ikke stor avstand inn 
til selve øya. Flotte rom og det eneste som jeg kunne satt fingeren 
på er fargen på husene som er knallrøde. Dette var ikke pent i 
mine øyne, men dette er kanskje kun en bagatell, når alt annet 
veier opp.  

Deilig solterrasse med basseng og fine strender rundt hele øya. 
Gode muligheter for all mulig aktivitet. 

Terningkast 5 

Torsdag 26 mai  

Hurawalhi Resort 

Dette er et 5 stjernes resort kun for voksne. Lekkert og fint og 
mange ønsker å reise hit pga undervanns restauranten 5.8. Det er 
store og flotte rom og her har man også bad inne istedenfor ute 
(som de fleste har).  

Frodig og grønt med basseng rett ved stranden gjør at man 
kombinere dette på solrike dager. Prisnivået er også deretter og 
man bør kreve valuta for pengene her.  



5 

Resorten er kun for voksne og det er 90 rom. Det er ikke noe å 
utsette på kvaliteten av rommene og de er delikat innredet i natur 
og lune farger.  

Når det gjelder restauranten 5.8 så var opplevelsen av å spise der 
helt topp og definitivt annerledes. Det er spesielt å sitte under 
vann å nyte et godt måltid med noe godt å drikke.  

Det skal dog presiseres at prisen er særdeles høy og en vinflaske 
(billigste ligger på ca. 200 USD) og man betaler ca. 250 USD og 
oppover for maten. Maten derimot er importert fra både Canada 
(hummer) og biff (Japan), så at prisen er skyhøy kan skyldes det. 
Samtidig var ikke maten noe å skryte av, den var smakløs og 
absolutt ikke verdt det med de forventningene man hadde når 
man først spiste her. Så akkurat på dette punktet var det 
skuffende.  

Terningkast 5 

Fredag 27 mai  

Vilamendhoo Resort  

Dette var en øy og en resort som jeg forså vidt hadde store 
forventninger til, men som ble rett og slett en stor skuffelse. Øya 
er 900 meter lang og 250 meter bred og her skulle det i 
utgangspunktet være et dykkeparadis (er sikkert det, men dette 
fikk ikke vi prøvd eller utforsket) og det er masse koraller. Dette 
derimot ble litt blekt, men at det er masse fisk er det ingen tvil 
om.  

Øya er i mine øyne som en tett jungel. Enormt mye vekster og 
trær og det er særdeles dårlig utsikt fra samtlige rom og 
kategorier, så sant du ikke bor ute på en vannvilla.  
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Kort fortalt er ikke dette en resort som jeg vil anbefale til noen, så 
sant man ikke spør spesifikt etter det og kjenner til hva man 
kommer til. En stor skuffelse dessverre 

Terningkast 1.  

Lørdag 28 mai  

Kagi Resort 

Her snakker vi om en fantastisk resort. Dette er en liten øy hvor 
man går rundt øya på 5 minutter, men du verden og herlig det var 
å tilbringe den korte tiden her.  

Her får man bo i 3 ulike rom kategorier og det oser kvalitet og 
luksus uansett hva man velger.  

Dette er en resort for kun voksne og her kan man nyte magisk 
god mat, drikke og deilig atmosfære. Alt er også bygd på 
naturfarger og ikke minst varme og koselige omgivelser, 
kombinert med blomster og grønne vekster som gjør at 
harmonien føles rett og slett avslappende og deilig.  

Her prøvde jeg også Baani Spa og det er noe som alle og enhver 
bør unne seg på en slik reise. Meget proffe og utmerket spa rett 
og slett. Vi snorklet også og dette var en gedigen opptur. Vannet 
og korallene var flotte, og sikten var enormt bra. Mange ulike 
fiskearter, skilpadder, småhai, rokker osv...  

Når det gjelder rommene så er det delikat innredet, med deilig 
stor seng, sofa, kontorplass, svær garderobe, lite «tekjøkken», 
stor plasma-TV, stort flislagt bad inne og ute med relax avdeling. 
Stor og flott solterrasse med lite basseng og trapp rett ned i havet 
(inn mot lagunen eller ut mot havet)  
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Dette var en resort som etter kategorien å dømme (5 stjerner), 
forblir den beste av alle!  3-4 netter er nok helt tipp topp 
kombinert med f.eks. Kuredu eller Meeru Island Resort.  

Terningkast 6. 

Søndag 29 mai – 31 mai  

Meeru Island Resort  

Denne øya er 1200 meter lang og 350 meter bred. Den er veldig 
lik Kuredu på mange måter og kan skilte med flotte hvite strender, 
luftige omgivelser og flotte og 6 ulike romkategorier. Derimot så 
må man unngå Gardenview rommene. Her ser det rett og slett ut 
som det er personalet som bor. Dog skal det sies at rommene er 
fargerike og flotte innvendig, men utenfor er det begredelig.  

Vi bodde i flotte og store Jacuzzi Beach Villaer og disse var helt 
supre. Spesielt likte jeg relax-avdelingen som er stor og fin, med 
deilig stor og tykk madrass og puter. Her har man utnyttet 
uteplassen bak hvor man også finner et flott bad med dusj og 
toalett. Samtidig har man en forholdsvis stor uteplass på forsiden 
av rommene med gode stoler og solsenger, så her kan man fint 
velge hvor man ønsker å være.  

Stor garderobe, deilig seng og A/C som ikke lagde mye støy. Her 
kunne man sette på A/C i stillemodus og det var deilig om natten.  

Mange gode muligheter med ulike vannsport aktiviteter, fotball og 
golf (9 hulls bane i «stor minigolf-utgave», sykkel, tennis, padel, 
kajakk, kano, seilbrett, tråkebåt m.m 

2 flotte buffet restauranter og 4 a`la carte så her finner man 
mange gode muligheter for god mat og drikke. I tillegg er det 6 
ulike barer hvor man kan få noe forfriskende og avkjølende.  
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Dette er i likhet med Kuredu en resort som passer for både store 
og små, med masse aktiviteter, små butikker og masse andre 
muligheter.  

Terningkast 5 

 

Etter en ukes opphold hvor vi bodde på 4 ulike resorter, fikk vi se 
7 resorter totalt (8 inkl «John Carew» resort som ikke var 
ferdigbygd) og man kan vel trygt si at Crown&Champa Resorts 
leverer fantastisk flotte muligheter for alle og enhver.  

Jeg vil få takke PATA for invitasjonen og håper å få muligheten til 
å utforske andre deler av verden der PATA kan tilby studieturer i 
fremtiden. Dette er gull verdt og i vår bransje blir man aldri utlært 
på alle destinasjoner som finnes i den store vide flotte verden!  

Jeg sier bare; Å reise er å leve!  

Takk for meg 

Med vennlig hilsen 

Johnny Kjeverud 

Daglig leder / Managing Director  

Travelbakery AS 

 

 

 


