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»

Banyan 
  Tree spa 

 al Wadi
Förenade arabemiraten är en plats som 
lockar tankarna till sagornas värld med 
sina vidsträckta sanddyner, grönskande 
oaser och makalösa byggnader. Följ med 
på en resa till ett av jordens riktiga paradis.
text: ann-marie lindmark  
foto: ann-marie och lars lindmark
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i sitter på terrassen och blickar ut över den 
vidsträckta öknen som börjar på andra sidan 

vår pool. Med en iskall drink i handen väntar vi 
på solnedgången. Solen är på väg ner och sand-

dynerna skiftar i gyllene orange. Plötsligt ser vi en 
kamel och strax efter kommer ytterligare fem. De skri-

der sakta fram på kammen av sanddynen, stannar och betar 
av de få grästuvorna som växer där och står stilla ett kort, magiskt 
ögonblick mitt framför solnedgången. Kvällen är varm och den 
torra ökenvärmen är behaglig även när temperaturen är hög. 

Ras al Khaimah
Under några dagar i Dubai har vi beundrat skidbackar inomhus och 
shoppat i stora superlyxiga shoppingcenter. Vi har besökt Världens 
Högsta Byggnad, Burj Khalifa, och bott på världens högsta hotell 
och testat spännande nya restauranger. Utvecklingen i Dubai och 
Förenade Arabemiraten är enastående och överraskar oss ständigt 
med nya fantastiska skapelser och upplevelser. Men nu ska vi bara 
ta det lugnt, njuta och ladda batterierna. Vi är på väg till emiratet 
Ras Al Khaimah som ligger i en annan del av Förenade Arabe-
miraten. Banyan Trees svala jeep hämtar oss vid hotellet i Dubai. 
När vi satt oss ger chauffören oss iskalla servetter, vattenflaskor och 
en musikmeny. Från den ska vi 
välja vilken musik vi vill lyssna på 
under resan. Vi kör ut ur Dubai 
och färdas längs kusten. Vi pas-
serar många nya områden med 
höga hus innan ökenlandskapet 
tar över mer och mer. Efter ca 45 
minuter är vi framme vid Banyan 
Tree Spa Al Wadi som ligger i ett 
naturreservat. .

Efter välkomstdrinkar och 
information körs vi i en golfbil 
till vår Tented Villa. Den ser ut 
som ett stort tält men är en spatiös villa med glasväggar, stor ter-
rass och egen pool. Badrummet är enormt och villan har BOSE 
surroundsystem med högtalare även på terrassen vid poolen. Det 
är fri WiFi överallt förstås. Golfbilar sköter transporten av gäster 
runt det vidsträckta området. 

När solen gått ner sitter vi på thairestaurangen Saffrons terrass. 
Där ser man ut över den lilla bäcken och vattenhålet, och de upp-
lysta träden på närliggande sanddyner. Det är fullmåne, så man 
anar konturerna av ökenlandskapet. Trappan upp till restaurangen 
har levande ljus på varje trappsteg. Efter middagen sitter vi på vår 
egen terrass och bara njuter. Ett sista nattdopp innan vi går in. 
Personalen har tänt rökelse i villan och startat en CD med Banyan 
Trees egen lugna spamusik. 

FåglaR och Fullblod
När vi vaknar har solen precis gått upp, luften är sval och fåglarna 
kvittrar. En stund senare njuter vi av frukosten på lokalt tillverkat 
vitt porslin. Juicerna kommer direkt från fruktpressen och kocken 
lagar äggrätter à la minute. Sen är det dags att utforska Banyan 
Trees nyinrättade stora holistiska spa. Bland dussinet massagebe-
handlingar väljer jag Island Dew med oljor som innehåller mycket 
E-vitamin och som ska göra underverk med huden. Som en ny 
människa återvänder jag någon timme senare till den egna pool-
terrassen. Resorten har många aktiviteter att välja bland. En är att 
få vara med och se när falkeneraren tränar sina fåglar. Här finns 
stora ugglor och olika typer av vackra och värdefulla jaktfalkar. 
Störst av alla är en Golden Eagle med enorma klor. Konstigt nog 

verkar denna stora rovfågel kelen 
när skötaren klappar honom. 

I stallet står 10 hästar, 
arabiska fullblod av absolut bästa 
sort. De kommer från Dubai och 
är en gåva från Sheikh Moham-
med, Dubais legendariske ledare. 
Hans stall med tävlingshästar är 
världsberömt. Några av dem har 
pensionerats och är nu alltså på 
sparesorten Banyan Tree. Här 
kan man få rida på dessa fantas-
tiska fullblodshästar.  

slå ett slag
Bara 25 minuter med en av resortens Jeepar ligger Hamra Village 
med hotell och nya fina villor. Här ligger också mästerskapsbanan 
Hamra Golf Course. Den är designad av Peter Harradine och är 
en linksbana. Den drivs numera i Banyan Trees regi, som också 
har nya hotellvillor vid den vita stranden på en smal halvö ut mot 
havet. Alla villorna har egna plungepooler också. Man har alltså 
möjlighet att kombinera ökenupplevelsen med att bo vid havet i 
en underbar strandvilla.  

Efter några underbara dagar är det dags att återvända till kalla 
Norden. Längs vägen böljar sanddyner i olika nyanser, vi lämnar 
Ras Al Khaimah och passerar emiratet Ajman. Här ser vi höga 
nya byggnader på avstånd. Det verkar också vara ett emirat som 
utvecklats snabbt, som de flesta i Förenade Arabemiraten. Bara 
Dubai hade förra året 7 miljoner besökare och lockar ständigt 
med nya upplevelser. Men just nu längtar jag tillbaka till den ma-
giska miljön i Ras Al Khaimahs öken, härliga Tented Villas med 
pooler och stjärnklara varma nätter.

Tältvillorna enkla yttre döljer ett elegant innehåll.

”Juicerna kommer direkt 
från fruktpressen och kocken 
lagar äggrätter à la minute. 
Sen är det dags att utforska 
Banyan Trees nyinrättade 

stora holistiska spa.”
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En egen oas i den torra öknen.

Holistiska behandlingar som gör en till en ny människa.
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Kanske inte svalkande, 
men ack så välgörande.


