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Sista chansen! Så känns det för gravida journalisten 
Heidi Rovén när hon och sambon Kristofer åker 
iväg för att testa nya trenden babymoon. 
Av Heid i  Rovén  Foto:  KR istoFeR scHeideRbAueR

– Visst hade jag läst att man 
inte ska åka för långt bort när 
man är gravid med tanke på 
flygresa och sjukdomar. Men 
jag är glad att vi valde ett så 
härligt resmål, tycker journa-
listen Heidi Rovén. Eftersom 
vi åkte i november kunde vi 
inte fått det sköna klimatet 
och strandlivet i Europa.

Babym    n
● Sista chansen till romantik, 
snart väntar vaknätter och barn-
bajs! 

Jag har blandade känslor när 
vi är på väg till lyxresorten Half-
moon på Jamaica i mitten av 
november. Gulp, måtte vi få det 
riktigt mysigt nu. Man har ju hört 
hur småbarnsföräldrar skiljer sig 
på löpande band. Hur sömnlös-
het och barnstress kan tära på det 
bästa förhållande. Nu är det bäst 
vi odlar relationen, tänker jag, här 
ska laddas och bondas för glatta 
livet så vi klarar det som komma 
skall! 

Det är förstås i USA som 
uttrycket babymoon fötts, en 
anspelning på honeymoon med 
syftet att blivande föräldrapar åker 
på kärlekssemester för att ladda 
innan barnet kommer. 

Det börjar sådär. Vi bokar in 
resan till fel flygplats. Eller vi och 
vi – han gör det. Jag biter mig i 
tungan för att inte börja anklaga. 
Det känns som test nummer ett. 
Någonstans i bakhuvudet ringer 
ett råd från en väninna med barn: 
”rättvisa är inget att eftersträva 

som småbarnsförälder, det gäl-
ler att ställa upp för varandra om 
det ska funka”. Så jag kniper och 
föreslår en ombokning mot dyr 
straffavgift. 

Väl på plats är allt glömt. 
Resorten är ännu mysigare än 
förväntat. Vi gottar oss till max 
och struntar blankt i sevärdheter 
och utflykter som vi normalt känt 
att vi borde göra. Faktum är att vi 
inte rör oss utanför hotellområdet 
på hela vistelsen. Å andra sidan 
finns det chans att pröva på lite 
av varje inom området. Vi  bokar 
in oss på  sköna spabehandlingar 
(bara att vara i deras spamiljö 
med yogahus och örtodling i 
trädgården är otroligt rofyllt), 
besöker delfinbukten och hänger 
på flertalet restauranger och olika 
stränder.

Dagarna går i vår skyddade 
drömbubbla. Solen skiner, vär-
men är precis lagom, vi tar långa 
luncher i skuggan med exotiska 
fruktdrinkar och eftermiddags-
dopp i någon av poolerna eller 
havet. Vi gör med andra ord inget 
särskilt, något som lämnar tid 

över till att bara vara med varand-
ra. Tankar får utrymme att dyka 
upp och det finns tid att prata. Vi 
ligger i solsängarna på vår terrass 
med havsutsikt, eller i skuggan 
under en palm. Livet känns en-
kelt och skönt. Såhär efteråt är 
vi eniga om att det blev väldigt 
lyckat. ●

Vänd!

Snabbfakta: 
jamaica
Så tar du dig dit: 
Flygning från Stockholm till 

Montego Bay. Hotellet hämtar 

på flygplatsen och transfern 

tar en kvart. 

Svenska researrangö-
rer: Select Travel, Escape 

Travel och Swansons Travel 

m fl. 

Pris: 19 500/person och 

vecka. I priset ingår flyg, 

transfer och boende. 

Info: halfmoon.com

– Vi åkte på

■ skäm bort dig skäm bort dig ■
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x Att resa under andra trimes-

tern är oftast bäst. Då har illamå-

endet förhoppningsvis lagt sig 

och energin ökat. 

x Stäm alltid av med barnmor-

skan, särskilt om du har en 

svår graviditet eller vän-

tar flera barn. 

x Kolla restriktioner 

med flygbolag/kryss-

ningsrederi. Fixa lä-

karintyg på vilken 

vecka du är i. 

x Skaffa stöd-

strumpor (motver-

kar svullnad/ 

blodproppar). Rör på dig på fly-

get, särskilt om du reser långt.

x Kolla: Krävs vaccinationer och 

är de okej att ta som gravid?

x VIKTIGT! Gäller din försäkring? 

Vissa slutar att gälla om du reser 

sent i graviditeten. Inom EU har 

du rätt till akut sjukvård i sam-

band med graviditet och förloss-

ning till och med vecka 37. 

Utanför EU ger reseskyddet i 

hemförsäkringen oftast ersätt-

ning till och med vecka 28. Några 

försäkringsbolag täcker mam-

mans vård, men inte barnets – 

inte ens vid eventuell förlossning.

1. Sverige
Var: Grythyttans gästgivaregård. 

Ingår: Alkoholfritt bubbel, frukt och konfek-

tyr vid ankomst. Chokladinpackning med an-

siktsmassage (40 min) för den blivande mam-

man, den blivande pappan bjuds på whisky. 

Fyrarätters gourmetmåltid och frukostbuffé. 

Pris: 4 880 kr för en natt, ankomst fredag el-

ler lördag. 

Info: grythyttan.com 

2. Spanien, Gran canaria
Var: Gloria Palace San Augustin Thalasso & 

Hotel.  

Ingår: 7 nätter i dubbelrum med halvpension 

och 3-dagars skräddarsydda spapaket för 

både den blivande mamman och pappan. 

Pris: 19 800 kr. 

Info: gloriapalaceth.com

3. cypern
Var: InterContinental Aphrodite Hills Resort 

Hotel.

Ingår: Tre nätter i Club Junior svit, privat 

VIP-checkin/out, välkomstdrink samt mineral-

vatten, blommor och frukt vid ankomst, till-

gång till särskild lounge med frukost, alkohol-

fri dryck, afternoon tea och cocktail på 

kvällen med canapéer, en gravidmassage en-

ligt australiensisk aboriginteknik. 

Pris: från 9 274 kr. 

Info: aphroditehills.com 

4. Österrike
Var: Hoteldorf Grüner Baum. 

Ingår: Två nätter i juniorsvit med 

frukostbuffé och extra kuddar på 

rummet, välkomstgåva, morgon-

yoga, gravidläsning på rummet, 

massageolja för den blivande mamman, 195 

minuters-spapaket för henne, 120 minuters 

avkopplande behandlingar för honom, häst 

och vagn-tur genom den vackra nationalpar-

ken, romantisk ”candle light dinner”, sötsaker 

och avskedspresent.

Pris: 10 430 kr. 

Info: hoteldorf.com

5. malta
Var: Le Méridien St. Julian Hotel & Spa.

Ingår: Bed & breakfast, tillgång till ho-

tellets pool, bastu och fitness, samt 

spabehandlingar till ett värde av 

50 euro/dag, Hotellet förser er 

även med en shoppinglista till 

den bästa babyshoppingen på 

Malta. 

Pris: 4 860 kr för tre nätter. 

Info: starwoodhotels.com 

(Alla priser är för två, resan ej inkluderad)

Tips! Extra plus är 

tillgång till en yoga-

lärare som är kunnig 

i gravidyoga, kurser 

eller skräddarsydda 

aktiviteter för blivande 

föräldrar. 

Tips! Det ska finnas ytor att njuta på (spa, solterrasser eller soffor vid öppna spisen bero-ende på säsong) hälso-sam mat och alkohol-fria dryckesalternativ. 

5 tips på Babym    n-paket 

ReStipS fÖR GRavida

Heidi tog en privat yo-
galektion i en cabana 
på pålar i havet där 
instruktören visade bra 
gravidövningar.

Nej, det blev ingen 
aktivitetssemester, tiden 
ägnades åt att umgås.

■ skäm bort dig


