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ippend van onze Marari 
Delights-cocktail, waaien 
vanuit de beach bar de 

herkenbare klanken onze kant op van 
Paul McCartney. De ex-Beatle ging 
ons zeven jaar geleden voor, toen hij 
met zijn toenmalige vrouw Heather 
Mills neerstreek in Marari Beach 
Resort. Zij waren geen uitzondering. 
Het is meest gewilde toevluchtsoord 
voor “the rich and famous” in de 
Indiase deelstaat Kerala. Tijdens ons 
verblijf zeilde de acteur Suresh Gopi 
in zijn witte, geblindeerde Mercedes 
door de toegangspoorten.

In dit zuidwestelijke stukje India komt
de onrustige geest volledig tot rust, 
al was het alleen al door de streling 
van de warme wind die de palmen 
doet ritselen. Marari Beach Resort 
doet er verder alles aan om het de 
gasten naar de zin te maken. En 
met een schoon geweten; het hotel 
streeft naar totale ecovriendelijkheid. 
Zo is het gebruik van plastic er uit den 
boze, en komen fruit, groente en vis 
letterlijk of figuurlijk uit de achtertuin.

De huisjes van het resort – circa 17 
kilometer ten zuiden van Alappuzha – 
zijn geïnspireerd op die van de lokale
vissers. Het zijn hutten van hout en 
bamboe met rieten daken, te midden 
van tropische palmen, fruitbomen en 
bloemen. Op een steenworp afstand 
ligt het betoverend witte zandstrand, 
exclusief voor gasten en vissers.
Luxe gaat hier hand in hand met 
eenvoud. Gasten worden begroet 
en bediend met een glimlach. Het 
hoofdrestaurant is in de buitenlucht, 
vlak naast het zwembad. Gasten 
kunnen daar zonnen, of ervoor kiezen 
over de terracotta paadjes naar het 
strand te lopen om in een schaduwrijke 
hangmat weg te doezelen. De Beach 
Grill serveert snacks, en ’s avonds 
fungeert het als visrestaurant. Voor 
nog meer ontspanning kun je natuurlijk 
zwemmen, als de veiligheidsvlag het 
groene licht geeft. Mocht dat niet het 
geval zijn, dan is een yoga-les een 
prima alternatief, of een Ayurvedische 
massage. Op wat actievere dagen kun 
je wandelen of fietsen door het nabije 
dorpje, een Ayurvedische kookles 

volgen, of een rondleiding krijgen in 
de moestuin van het resort. ’s Avonds 
begeven de meeste gasten zich naar 
de Club House Bar, waar je op live 
muziek kunt dansen onder de sterren.

Het resort kent drie soorten hutten. 
De Garden Villas, de Garden Pool 
Villas met dompelbad, en de Delux 
Pool Villas, met zwembad. Alle huisjes 
hebben een plafondventilator, air-
conditioning, telefoon, mini-bar, kluis 
en zitkamer. De badkamers zijn een 
ervaring. Die zijn in de open lucht, op 
een klein binnenpleintje met banane- 
of papayaboom.
Naar een televisie hoef je niet te 
zoeken, maar wie wil dat hier ook? 
Wie toch echt z’n elektronica niet 
kan missen, kan er terecht in het 
tweehonderd jaar oude clubhuis, 
met z’n bibliotheek, WiFi-zone en 
breedbeeldtelevisie. Maar in deze 
prachtige omgeving zullen de meeste 
gasten daar niet veel tijd doorbrengen.
(Gary Blake en Wendy Johnson)

LuxE EENVOuD IN INDIA
Net ten noorden van de evenaar, in het zuidwesten van India, ligt 
Kerala. In deze afgelegen, tropische deelstaat kun je eigenlijk niet 
anders dan genieten. Marari Beach doet er een schepje bovenop.

Marari 
Beach Resort

Mararikulam, 
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Prijs: v.a. e150,- p.p.
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