
Paraísos Escondidos – JOALI BEING 2022 

6 dias / 5 noites 

 

 

Concebido como um refúgio em uma ilha de 
bem-estar com imersão na natureza, o JOALI 
BEING está centrado nas sensações de 
liberdade, leveza e alegria. Este destino 
experiencial é baseado em princípios biofílicos, 
que integra sua arquitetura e design à natureza. 
Descubra uma coleção de espaços 
inspiradores projetados para reflexão, 
exploração e crescimento, criados em 
colaboração com especialistas experientes em 
bem-estar. 
 
A partir de 
USD 5.185,00 por pessoa em apartamento 
duplo com meia pensão 
 
Destaques: 
 

 Welcome Secret - Exclusividade 
Paraísos Escondidos; 

 Meia pensão free para períodos 
selecionados; 

 Descontos em hospedagem de acordo 
com período; 

 Traslado com 50% off; 
 Consulta de bem-estar gratuita; 
 Programas de imersão no melhor retiro 

das Maldivas; 
 Foco no desenvolvimento e 

melhoramento pessoal; 
 Tecnologia de análise corporal; 
 Sala de privação sensorial; 
 Terapia watsu; 
 Pavilhão de yoga antigravitacional; 
 Variedade de facilidades terapêuticas; 

 
 
 
  



  DAY BY DAY 

1° dia – Malé > JOALI BEING 
 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé (MLE), recepção e traslado de seaplane até o hotel. 
 
O hotel: 
As Maldivas são um destino único com um ecossistema frágil. Da menor criatura marinha à mais 
alta palmeira, cada ser vivo desempenha um papel vital na experiência de reabastecimento criada 
por essas ilhas. No JOALI BEING, a conservação do meio ambiente natural é uma prioridade e um 
privilégio. Com base nos princípios de design biofílico, o paisagismo e a arquitetura inovadores do 
retiro abrangem seus arredores incríveis. 
 
Cercada por lagoas etéreas e repleta de coqueiros exuberantes, a ilha isolada do resort está 
situada no extremo norte das Maldivas. Situado na Ilha de Bodufushi em Raa Atoll, o JOALI BEING 
reflete o espírito maravilhoso de seu ambiente natural. Explore a terapia de som na floresta 
indígena, medite sobre as ondas tranquilas e participe do ritual diário do pôr do sol nas areias de 
marfim. Com 68 vilas, cada uma com seu próprio mordomo ou "Jadugar", são o primeiro retiro em 
uma ilha de bem-estar com imersão na natureza da região. 
 
Cada um dos 68 espaços de bem-estar (as villas) bem planejados vêm com piscinas privativas e 
inclusões especiais, como configurações personalizadas de bar de bem-estar, instrumentos 
musicais meditativos e jogos de bem-estar. 
 
Como uma marca de hospitalidade e estilo de vida luxuoso, o JOALI está comprometido com a 
sustentabilidade. Cada aspecto da cultura e estratégia da empresa é fundamentado na ideia de 
“luxo responsável”. 
 
A ilha do resort é o lar de um dos três santuários de conservação de tartarugas nas Maldivas, que é 
desenvolvido em cooperação com o Projeto Olive Ridley, bem como um Projeto de Restauração 
de Recife e um viveiro de corais. Estão colaborando com a EarthCheck em várias iniciativas de 
sustentabilidade de longo prazo, incluindo uma usina de dessalinização e engarrafamento de água, 
um sistema de coleta de água da chuva e reciclagem de água cinza, um triturador e reciclador de 
vidro e um triturador de resíduos de plantas para fertilização. 
 
 
2° dia – JOALI BEING 
 
Café da manhã no hotel, e dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 
As artes culinárias do JOALI BEING se concentram em uma iniciativa da-terra-para-a-mesa, 
prometendo rastreabilidade de ingredientes e oferecendo alimentos frescos e colhidos localmente 
que sustentam pequenas fazendas e são de origem sustentável. Todas as opções de comida e 
bebida no JOALI BEING foram habilmente selecionadas com a ajuda dos nutricionistas do retiro, 
oferecendo uma seleção de sabores e cozinhas com opções de refeições saudáveis e deliciosas. 
Se desejado pelos hóspedes, sessões de nutrição personalizadas e recomendações de cardápios 
co-criados estão disponíveis. 
 
Flow: Mergulhe na vibração e ritmo dos espaços de refeição interativos e três cozinhas exclusivas 
no restaurante Flow. Plantae oferece comida vegetariana e vegana nutritiva, Su serve cozinha 
pescatariana do oceano à mesa e B’well apresenta o menu exclusivo JOALI BEING. 
 
Mojo: Localizado na praia, Mojo é o santuário costeiro do retiro com um deck de três camadas e é 
um local ideal para almoçar e tomar sol à beira da piscina. Mojo é o lar do salão de chá do JOALI 
BEING, denominado SAI, que serve mais de 60 tipos diferentes de chás e organiza cerimônias do 
chá e aulas educacionais com o Tea Sommelier residente na ilha. 
 



 
3° dia – JOALI BEING 
 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades: 
 
Centro de Aprendizagem: Compreensão é a chave para criar e manter o verdadeiro bem-estar. O 
Centro de aprendizagem oferece uma série de workshops educacionais e aulas vivenciais, 
incluindo sessões de aprendizagem. 
 
Aulas & Workshops de Bem-estar: Seja inspirado, educado e elevado. Explore as tradições de 
mindfulness, nutrição, saúde e bem-estar com as muitas aulas e workshops oferecidos pelos 
especialistas residentes. 
 
 
4° dia – JOALI BEING 
 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades: 
 
Esportes terrestres e aquáticos: Cercados por vibrantes paisagens marinhas, o resort criou roteiros 
excepcionais para que seus hóspedes explorem e desfrutem das maravilhas da natureza. 
Embarque em iates fretados ou excursões em dhoni e conheça as comunidades locais das 
Maldivas por meio de experiências imersivas personalizadas. A ilha exuberante também oferece 
um playground abundante para exercícios revigorantes e rotinas de condicionamento físico. 
Quadras de tênis bem iluminadas estão prontas para receber jogos amistosos, bem como partidas 
desafiadoras. 
 
Inspirational Room: Passe algum tempo contando histórias ou expanda seus conhecimentos em 
uma biblioteca bem abastecida. A sala de reclusão do JOALI BEING convida você a saborear a 
solidão e estar presente no momento. 
 
 
5° dia – JOALI BEING 
 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Facilidades: 
O resort foca no bem-estar e em tratamentos para melhoramento pessoal; assim, com os variados 
programas de imersão do JOALI BEING, o hóspede pode desenhar junto ao hotel o melhor roteiro 
personalizado de bem-estar, focando em elementos diferentes de acordo com as suas 
necessidades! Veja algumas das facilidades disponíveis na ilha: 
 
AREKA: A AREKA abre portas para experiências de bem-estar totalmente imersivas, serviços de 
diagnóstico, programas de aprendizagem, tratamentos terapêuticos e alternativos especializados, 
bem como instalações de fitness expansivas e recreativas específicas para cada gênero. 
 
AKTAR: É o centro de herbologia do JOALI BEING, inspirado na alegria dos mercados de 
especiarias, em colaboração com a Herba Farm. Os hóspedes podem abordar qualquer questão de 
mente, pele, microbioma e energia com o herbologista residente, especializado nos benefícios de 
ervas e óleos essenciais para a saúde. 
 
O herbologista pode preparar chás de ervas para qualquer tipo de doença física ou mental, criar 
cremes corporais naturais, xampus e óleos de massagem, bem como oferecer workshops para os 
hóspedes aprenderem sobre a ciência por trás dos benefícios de ervas e óleos para a saúde. Você 



pode desfrutar de chás saudáveis e bebidas energéticas naturais, experimentar cosméticos 
naturais e comprar suas próprias ervas secas e óleos na loja AKTAR. 
 
SEDA: Restaure o seu equilíbrio interior através da harmonia curativa de música e vibração, em um 
espaço hipnotizante criado por um visionário de cura do som e colaborador do JOALI BEING, 
Aurelio C. Hammer. Tendo o seu nome de origens orientais, reúne a rica tradição da música clássica 
e estudos e pesquisas de som acadêmico internacional, bem como design contemporâneo e 
inovação. 
 
The Discovery Sound Path: Siga a trilha isolada com palmeiras até o oásis de terapia de som, 
ressoando com os ritmos naturais da ilha. Apresentando 9 instrumentos exclusivos, este espaço de 
cura ao ar livre foi concebido por um visionário de cura por som e colaborador do JOALI BEING. 
Oferece aos hóspedes a oportunidade de restaurar seu equilíbrio interior por meio da 
harmonização de vibrações e sons. 
 
CORE: Eleve sua experiência de condicionamento físico ao explorar diferentes padrões de 
movimento e caminhos para o bem-estar. Injete energia renovada e equilíbrio em rotinas de treino 
com programas de treinamento inteligentes, feitos sob medida para seus objetivos pessoais. Os 
treinadores de movimento residentes utilizam as tecnologias científicas mais recentes para ajudá-
lo a quebrar barreiras e crescer em força e positividade. Domine novas habilidades, irradie 
felicidade e sinta-se mais vivo ao se tornar parte da comunidade JOALI. 
 
KAASHI: Honrando a antiga tradição de cura pela água, esse hall de hidroterapia se inspira na 
fascinante transformação de um coco de água salgada em uma fruta saborosa. Experimente os 
poderes de limpeza da Banya russa, a alegria da Sauna Aufguss ou a tranqüilidade das terapias 
Watsu, a sala de privação sensorial e a sala de inalação de sal. Sinta-se à vontade com as hidro-
facilidades específicas para cada gênero. 
 
OCEAN SALA: Especialistas dedicados irão guiá-lo através de uma jornada transformacional em 
nossas extensas instalações sobre a água e mente, que incluem um pavilhão de ioga 
antigravitacional, um centro de podologia e um deck de meditação com vistas majestosas do 
oceano. 
 
Treatment Rooms: Cada uma das 39 salas de tratamento é equipada com um som exclusivo que 
está alinhado com as frequências planetárias e em sinergia com a localização da sala na ilha. Esses 
espaços inteligentemente projetados acolhem positividade e harmonia, esteja você rodeado por 
copas de árvores ou relaxando sobre as ondas, curando com cristais de quartzo ou reequilibrando-
se com antigas técnicas de massagem oriental. 
 
 
6° dia – JOALI BEING > Malé 
 
Café da manhã no hotel, e traslado ao aeroporto para embarque no voo de retorno. 

 

 

  INCLUI 

 05 noites de hospedagem no JOALI Being com com upgrade de plano alimentar para 
períodos selecionados; 

 Traslado de chegada e saída em seaplane; 
 Consulta de bem-estar gratuita; 
 Welcome Secret - Exclusividade Paraísos Escondidos; 
 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos escondidos, 01 chemise Just in Paradise 

e 01 nécessaire de algodão - Exclusividade Paraísos Escondidos. 



 
Tarifa não inclui: 
 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 
 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
 Passeios opcionais; 
 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 
 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas; 
 Aéreos não mencionados como inclusos; 
 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES 
 

  JOALI BEING 2022 

Baixa temporada – 11.05.22 a 30.09.22 

 
 

OCEAN POOL  
VILLA* 

 

 
 

SUNSET OCEAN 
POOL VILLA* 

 
GRAND 
OCEAN 

POOL VILLA* 

 
 

BEACH 
POOL VILLA* 

TWO-
BEDROOM 

BEACH 
POOL 

VILLA** 

USD 5.185,00 USD 5.615,00 USD 5.825,00 USD 
6.039,00 

USD 5.719,00 

 

Média temporada – 01.10.22 a 21.12.22 

 
 

OCEAN POOL  
VILLA* 

 

 
 

SUNSET OCEAN 
POOL VILLA* 

 
GRAND 
OCEAN 

POOL VILLA* 

 
 

BEACH 
POOL VILLA* 

TWO-
BEDROOM 

BEACH 
POOL 

VILLA** 

USD 7.015,00 USD 7.655,00 USD 7.925,00 USD 8.619,00 USD 
9.289,00 

 
*Preços por pessoa em apartamento duplo. 
**Preços por pessoa em apartamento quádruplo. 
 
Janela de reserva: 12/05/22 a 31/05/2022 para média temporada; 



Janela de reserva: 12/05/22 a 20/09/2022 para baixa temporada; 
Período de estadia: 12/05/22 a 21/12/2022. 
 
Crianças: Crianças de 13 anos ou menos não são permitidas no hotel. 
 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h 
  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
20 dias a 11 dias antes da chegada: 50% do valor 
Até 10 dias antes da chegada: 100% do valor 
 
Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 
 
Notas importantes: 

 Mudança de Villa: Só é permitido um máximo de 1 mudança de villa para toda a 
estadia; 

 As taxas acima e todos os termos e condições são válidos para um máximo de 9 vilas. 
Por favor contacte o nosso departamento comercial para preços e condições de 
reservas para 10 moradias ou acima. 

 Meia pensão (jantar) inclui 3 etapas (entrada, prato principal e sobremesa) no FLOW 
 Não combinável com descontos em acomodação, exceto pelo Repeater Discount. 
 Desconto na hospedagem não beneficia adulto extra. 
 Desconto em seaplane não contempla crianças. 

 
Promoções adicionais aplicáveis: 
 
Baixa Temporada: 

 Consulta de bem-estar gratuita; 
 Meia pensão free; 
 35% de desconto em acomodação para estadias entre 3 e 6 noites; 
 45% de desconto em acomodação para estadias com 7 ou mais noites; 
 50% de desconto em traslado de seaplane. 

 
Média temporada: 

 Consulta de bem-estar gratuita; 
 15% de desconto em acomodação para estadias entre 3 e 7 noites; 
 20% de desconto em acomodação para estadias entre 8 e 10 noites; 
 25% de desconto em acomodação para estadias com 7 ou mais noites; 
 30% de desconto em acomodação para estadias com 7 ou mais noites; 
 50% de desconto em traslado de seaplane. 

 
Lua de mel e/ou aniversário de casamento: 
 
• Presente comemorativo do JOALI BEING; 
• Garrafa de champanhe orgânico ou vinho de cortesia na chegada; 



• Chef Signature Gateau Epicure na primeira noite de abertura de cama. 
• Experiência artesanal de casais ou experiência sonora de casais. 
• Cerimônia de banho na primeira noite de abertura de cama. 
• Combinável com todas as promoções contratuais. 
• Estadia mínima de 5 noites. 
• A lua de mel deve ser dentro de 6 meses da data do casamento e uma cópia da certidão de 
casamento deve ser apresentada antes ou na chegada. 
• A data de aniversário deve ocorrer dentro de 30 dias (antes ou depois) da data de chegada e 
uma cópia da certidão de casamento deve ser apresentada antes ou na chegada. 
 
Franquia de bagagem: 
A franquia de bagagem é de 20 quilos por pessoa, 5 quilos para bagagem de mão por 
pessoa, e o excedente deve ser pago no local, de 5 USD por quilo. 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

 

 

 


