
Paraísos Escondidos – JOALI Maldives 2022 

5 dias / 4 noites 

 

 

O Joali é um hotel suntuoso, moderno e 
singular localizado nas ilhas Maldivas. Trata-se 
de um aglomerado de vilas luxuosas, 
desenhadas para que os visitantes obtenham 
as mais belas paisagens e as mais memoráveis 
experiências possíveis em sua viagem. Neste 
paraíso de abundância, entre os coqueiros e as 
águas calmas de um azul turquesa, aproveite 
as diversas atividades e excursões oferecidas, a 
culinária premiada, loja de chocolate artesanal 
e sorvetes, e muito mais para sua experiência 
premium nas Maldivas. 
 
A partir de 
USD 4.669,00 por pessoa em apartamento 
duplo com meia pensão 

Destaques: 
 

 Welcome Secret - Exclusividade 
Paraísos Escondidos; 

 Meia pensão free em períodos 
selecionados; 

 Um dos resorts mais luxuosos do 
mundo; 

 Loja de chocolate artesanal e sorvetes 
no resort; 

 Passeio de semi-submarino; 
 Cruzeiros para excursões e passeios; 
 Um dos maiores e mais profundos atóis 

do mundo; 
 Os melhores tratamentos e serviços de 

SPA personalizados. 
 
 
 
  



  DAY BY DAY 

1° dia – Malé > JOALI Maldives 
 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé (MLE), recepção e traslado de hidroavião de 40 
minutos até o hotel. 
 
O hotel: 
O Joali é um hotel suntuoso, moderno e singular localizado nas ilhas Maldivas. Trata-se de um 
aglomerado de vilas luxuosas, desenhadas para que os visitantes obtenham as mais belas 
paisagens e as mais memoráveis experiências possíveis em sua viagem. Neste paraíso de 
abundância, entre os coqueiros e as águas calmas de um azul turquesa, tudo parece estar em 
perfeita harmonia. O melhor da ilha emerge de seu interior, de sua própria natureza e das 
maravilhas que integram o resort.  
 
Joali se localiza na região norte das Maldivas, numa ilha chamada Muravandhoo no Raa Atoll, um 
dos maiores e mais profundos do mundo. A palavra em inglês “atoll” advém da palavra “atolhu” - 
um termo Dhivehi usado por geógrafos antigos para descrever os distintos corais em formato de 
anel da região.  
 
O Joali Maldivas é um resort preocupado com a preservação do ambiente e com a promoção de 
medidas e comportamentos bioecológicos. O hotel foi construído mantendo em mente a 
conservação do ambiente natural o máximo possível. Mais de mil árvores foram preservadas, e elas 
continuam compartilhando seus abundantes recursos com os visitantes da ilha todos os dias. 
 
Após a devastação dos corais em 2016, que viu a destruição de cerca de 85% dos recifes das 
Maldivas, Joali assumiu a responsabilidade de ajudar esses preciosos ecossistemas a se recuperar 
e reabilitar. Com isso, o resort assumiu o Programa de Restauração do Recife. Os esforços do 
programa estão direcionados para potencializar corais que demonstram resistência ao calor, o 
principal responsável pelo branqueamento dos corais, e assegurar a diversidade genética saudável 
dos recifes.  
 
2° dia – JOALI Maldives 
 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades no paraíso. 
 
Gastronomia: 
Bem reconhecido por sua culinária, o Joali apresenta uma variedade impressionante e deliciosa de 
restaurantes. Saboreie cada um deles! 
 
Vandhoo: O restaurante Vandhoo oferece uma experiência gastronômica especialmente 
desenhada a partir das culinárias do Sudeste Asiático, da China e do Mediterrâneo. Aproveite um 
café-da-manhã inesquecível, jantares temáticos e refeições experimentais imersivas em arte.  
 
Her Kitchen: O Her Kitchen oferece um ambiente personalizado para se aprender e experimentar 
novas culinárias. Prepare receitas locais nos arredores luxuosos de uma cozinha de restaurante 
profissional, guiado por chefs experientes do Joali.  
 
Saoke: O Saoke é um restaurante japonês diferente de tudo aquilo que você já viu. O ambiente foi 
desenhado pelo arquiteto mundialmente reconhecido Noriyoshi Muramatsu. Voltado para uma 
vista incrível do oceano, o lounge oferece um local ideal para brunches privativos e celebrações de 
casamento. O menu do restaurante conta com opções de sakes, sushis e uma variedade de pratos 
elaborados para a degustação da alta culinária japonesa.  
 
Bellinis: Para aqueles que buscam o melhor da gastronomia mediterrânea, o Bellinis oferece uma 
experiência culinária que traz um pedaço da Itália no paradisíaco ambiente das Maldivas. O menu 



foi cuidadosamente elaborado pelo estrelado chef Michelin Theodor Falser. Uma cozinha elegante, 
um espaço luxuoso e acolhedor que traz os autênticos sabores italianos.   
 
Tuh’u: Datando de 3000 A.C., a palavra “Tuh’u” vem de uma das receitas mais antigas do mundo. 
Incrivelmente, todos os ingredientes utilizados nesta receita permanecem os mesmos até os dias 
de hoje! Esse prato autêntico revela uma explosão de sabores que prometem te levar de volta no 
tempo, preenchendo sua paixão para descobrir mais.  
 
Mura Bar: O Mura Bar tem vista para uma praia perolada e uma piscina que encontra o mar, criando 
infinitos tons de um azul brilhante. As cabanas arejadas do Mura Bar propiciam um amplo espaço 
perfeito para relaxar, enquanto o menu oferece deliciosas opções de snacks e comidas de rua para 
todos os gostos.   
 
LaJoie: O chocolate artesanal e a loja de sorvetes do Joali Maldivas também são opções perfeitas 
para as crianças e todos aqueles saciarem todos os seus desejos de doce. Seja qual for sua 
preferência, sabores de fruta, chocolate amargo ou o sabor suave de baunilha, La Joie oferece o 
lugar ideal para sobremesas. 
 
Além dos restaurantes e opções gastronômicas no resort, monte sua experiência personalizada! 
 
Destination Dining: Imagine ser capaz de acomodar a cozinha e serviço de um restaurante de 
ponta na privacidade e no conforto de sua própria vila. O Destination Dining proporciona a opção 
de saborear pratos deliciosos mesmo nas noites em que você gostaria de ficar em casa. 
Simplesmente diga quais são suas preferências e eles cuidarão do restante.  
 
3° dia – JOALI Maldives 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Sugestões de atividades disponíveis: 
 
Esportes aquáticos 
As atividades não-motorizadas presentes no Joali são:  
 
- Aulas de mergulho com snorkel, guiadas por um membro treinado e experiente da equipe de 
esportes aquáticos do Joali; 
 
- Windsurf, um clássico entre os entusiastas dos esportes aquáticos. Em uma grande prancha, seu 
objetivo é segurar a vela presa e pegar o vento nela, para poder navegar pela lagoa. Embora esta 
atividade exija certa quantidade de força e equilíbrio, é adequada para pessoas de todas as 
habilidades; 
 
- Catamarã, um barco leve e pequeno no qual você pode velejar sobre as águas azul-turquesa das 
Maldivas. Ele não é motorizado e consiste em dois cascos paralelos que o mantém estável. Quando 
você pega o vento na vela, ele move o catamarã pela água;  
 
- Kite Surf, um dos esportes aquáticos mais divertidos que existe. Ter braços fortes é uma 
vantagem definitiva devido à força do vento envolvida. Seus pés são amarrados a uma pequena 
prancha enquanto suas mãos ficam livres para segurar um arnês; 
 
- Pedalos e caiaques; 
 
- Remo em pé (Stand-up paddle), uma grande prancha semelhante a uma prancha de surf que 
dispõe de um remo para navegar na água. A lagoa tranquila do Joali permite que os hóspedes 
aprendam essa atividade rapidamente. 
 
 
O resort também conta com diversas atividades motorizadas, sendo elas:  



 
 
- Parapente (parasailing), no qual os participantes são amarrados com segurança a um paraquedas 
preso à parte traseira de uma lancha; 
 
- Flyboard / Jetovator, o esporte aquático ideal para os viciados em adrenalina. Essa experiência 
testará sua força de vontade. Fique acima das ondas o máximo que puder ou mergulhe e suba 
novamente como um golfinho pulando dentro e fora d'água. 
 
- Efoil ou Fliteboard, um esporte que te possibilita surfar mesmo sem grandes ondas. A prancha 
de surfe elétrica é a última moda entre os entusiastas dos esportes aquáticos. Esta prancha de 
surfe legal e de alto desempenho pode impulsionar você a uma velocidade de 50 km/h em 
segundos. O piloto pode controlar a velocidade por meio de um controle remoto sem fio 
conectado à placa; 
 
- Seabobs, são como jet skis menores que podem impulsionar você na superfície da água em alta 
velocidade, para uma experiência verdadeiramente emocionante. Você também pode se abaixar e 
mergulhar como um golfinho até profundidades controladas, que são programadas no 
computador para sua segurança. Esta atividade oferece a oportunidade incrível de ver a vida de 
corais e peixes logo abaixo da superfície das ondas; 
 
- Water-skis, monoskis, kneeboards e wakeboards; as Maldivas são o local ideal para praticar 
diferentes esportes aquáticos, principalmente com a lagoa calma do Joali que oferece as 
condições perfeitas para profissionais e principiantes. Essas atividades envolvem segurar em um 
cabo de reboque enquanto usa esquis especiais, ou fica em pé em uma prancha. Você pode cortar 
as ondas enquanto é puxado por uma lancha pelas águas tranquilas, proporcionando uma 
sensação incomparável de liberdade; 
 
- Boias aquáticas; saltar pelas ondas em uma boia inflável é uma das experiências mais divertidas 
e emocionantes que você pode ter. A melhor parte? Não é necessária nenhuma habilidade! Apenas 
relaxe, segure firme e prepare-se para muita diversão. A lancha puxa a boia atrás dela, enquanto 
você salta e desliza pela superfície do oceano; 
 
- Banana boat, um dos favoritos dos caçadores de adrenalina! Esses grandes cilindros infláveis são 
grandes o suficiente para várias pessoas se sentarem ao mesmo tempo. Suba a bordo e segure 
firme enquanto a lancha o impulsiona sobre a superfície da lagoa. Atravesse a água e sinta os 
respingos refrescantes do mar em seu rosto. A parte mais divertida é cair! 
 
Por favor, note que algumas experiências podem ser cobradas à parte.  
 
4° dia – JOALI Maldives 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Excursões, Passeios e Mergulhos: 
 
O JOALI é um dos resorts mais completos não apenas das Maldivas, mas do mundo. O hotel é 
famoso pela sua bem reconhecida gastronomia, e variedade de atividades e experiência à 
disposição do hóspede; mas não somente a estrutura do JOALI é maravilhosa, explore além do 
resort para a beleza da natureza, com as excursões, passeios e mergulhos oferecidos - 
compartilhados ou privativos, sob demanda do hóspede. 
 
Semi Submarino: Uma atividade única e emocionante para toda a família. O semi-submarino 
permite que os hóspedes mergulhem sem se molhar! Enquanto a parte superior da embarcação 
permanece acima da superfície do mar o tempo todo, a parte inferior se estende até 1,3 metros 
abaixo. As grandes janelas do casco subaquático permitem desfrutar de vistas espetaculares do 
ecossistema subaquático, criando a ilusão mágica de um verdadeiro mergulho submarino. A única 



embarcação onde você pode sentar abaixo da superfície do mar e sentir que está realmente 
mergulhando. 
 
Mergulhos com Snorkel: Junte-se a uma das fantásticas viagens diárias de mergulho com snorkel. 
Escolha entre o Snorkelling Extravaganza de 2 horas ou o Turtle Quest e parta para sua aventura 
em um barco dhoni. Encontre peixes coloridos, corais vibrantes, tartarugas, arraias e até tubarões 
bebês esperando para serem descobertos. Para uma visão completamente diferente do mundo 
subaquático, junte-se à expedição noturna de mergulho com snorkel. O recife se torna uma 
colmeia viva após o anoitecer, dando a você a chance de ver as criaturas marinhas da noite. 
 
Aventura com Tubarões-Baleia ou Raias Manta na Baía de Hanifaru: Disponível para aluguel 
privado, o iate de luxo oferece uma maneira fabulosa de explorar a Baía de Hanifaru no Baa Atoll. 
Esta Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO é um local vital para a alimentação e reprodução de 
raias manta e tubarões-baleia. Aqui você terá a oportunidade de nadar ao lado dessas criaturas 
inspiradoras. A melhor época para ver mantas é de maio a novembro, enquanto os tubarões-baleia 
(também conhecidos como gigantes gentis) podem ser vistos durante todo o ano. Por favor, 
observe que o mergulho não é permitido nesta área. 
 
Visita à Ilha Local: Visite uma ilha local para experimentar as verdadeiras Maldivas e seu ritmo de 
vida descontraído. Passeie pelas ruas arenosas, observe os pescadores trazerem de volta o 
pescado do dia e observe as mulheres jogando bashi e as crianças a caminho da escola. Os 
maldivianos locais vivem uma vida simples e muitas vezes tradicional, um mundo longe dos resorts 
de luxo próximos. 
 
Dolphin Quest: Faça uma viagem ao pôr do sol em busca dos golfinhos, que estão entre os animais 
marinhos mais amigáveis e inteligentes que você encontrará nas Maldivas. Como são criaturas 
selvagens, não há garantia de que você os verá - mas, na maioria das vezes, os hóspedes são 
recompensados com a visão de vários golfinhos nadando juntos, saltitando por cima das ondas. 
 
Sunset Cruise: Esta excursão mágica cria o cenário perfeito para o romance. Mergulhe no melhor 
que a Mãe Natureza tem a oferecer nas Maldivas, enquanto você cruza o oceano em direção ao 
pôr do sol. Desfrute da sensação da brisa do mar em sua pele, com céus vibrantes formando um 
cenário inacreditável. O barco é o ponto de vista perfeito para a paisagem panorâmica do sol 
descendo lentamente enquanto o céu fica rosa e dourado. Brinde à vista deslumbrante com uma 
taça de champanhe acompanhada de canapés. 
 
Sunset Fishing: Os pescadores nas Maldivas praticam a arte da pesca à linha há gerações. Lance 
suas linhas ao mar sob a orientação do especialista em pesca local, que lhe mostrará como usar 
uma linha sem vara para pescar. 
 
Big Game Fishing: Reserve esta viagem privada para amigos ou família. Suba a bordo de nosso 
barco de pesca e saia em uma expedição matinal em busca de animais grandes como wahoo, 
marlin e atum. Traga o seu peixe de volta para o resort e peça aos nossos chefs para uma refeição 
especial. 
 
Eleve a sua viagem e passeie, cheio de estilo, com os iates e barcos de luxo bem conservados do 
JOALI. As embarcações são totalmente equipadas com modernas instalações e luxuosas 
amenidades para garantir a segurança e o conforto dos hóspedes. Cada iate de luxo e aluguel de 
barco vem com um capitão e tripulação experientes. 
 
O Aicon 56ft: O Aicon de 56 pés oferece dois decks com áreas em toda a embarcação para 
entreter e relaxar, com uma tripulação profissional e amigável para cuidar de todos os seus 
caprichos. Este iate é lindo, elegante e detentor de um estilo real, por dentro e por fora. Ele navega 
confortavelmente a 22 nós e pode atingir uma velocidade máxima de incríveis 30 nós. O deck de 
popa de bom tamanho tem uma mesa de jantar e um sofá. A plataforma de natação oferece fácil 
acesso à água, para que você possa embarcar no bote sem esforço, ou pule no oceano para 
praticar snorkel ou mergulho. 
 



Silver Craft 36ft: O Silver Craft de 36 pés oferece luxo e funcionalidade. É perfeito para pesca 
desportiva, mergulho com snorkel, cruzeiro ou mesmo mergulho. Potente e elegante, possui 
amplo espaço para acomodar um bom número de passageiros. Esta lancha de teto rígido tem um 
deck de popa espaçoso e uma área de estar coberta para manter os passageiros longe do sol e 
protegido da chuva, ao mesmo tempo que oferece uma vista panorâmica para o mar. 
 
Luxury Dhoni: As Maldivas têm uma longa e orgulhosa história de navegação marítima. O dhoni é 
um navio tradicional de madeira, construído usando habilidades e conhecimentos que foram 
transmitidos de pai para filho por gerações. Ao longo dos anos, este humilde barco das Maldivas 
passou por uma grande modernização, e foi atualizado para atender às necessidades dos 
aventureiros atuais. Deixe os dhonis contemporâneos, ideais para mergulho e outras excursões, 
levá-lo pelas lagoas e paisagens marinhas mais espetaculares do mundo. 
 
Parasailing Boat: Esta embarcação espaçosa é uma ótima opção para passeios de um dia, como 
passeios de piquenique, excursões de mergulho com snorkel e atividades como parapente. Longo 
e espaçoso, possui duas fileiras de assentos dispostos ao redor de uma mesa, sombreados por um 
dossel de lona e uma frente ao ar livre. As laterais são deixadas abertas para permitir que a brisa 
entre, mas podem ser cobertas em caso de chuva. 
 
Marino Keope: Esta pequena lancha ágil pode acomodar confortavelmente 4 pessoas e é perfeita 
para hóspedes que buscam uma experiência particular em pequenos grupos. Podem levá-lo para 
uma viagem de mergulho com snorkel ou cruzeiro para ver golfinhos. Você pode até desfrutar de 
sua própria excursão de banana boat e wakeboard. 
 
No resort, você também tem a opção de completar cursos de mergulho, para obter até 7 
diferentes certificados internacionalmente reconhecidos. Há 28 pontos de mergulho, cada um com 
suas peculiaridades e atrações ao aventureiro. Ademais, JOALI também conta com excursões 
diárias de mergulho, aproveite ao menos uma dela para uma das experiências mais incríveis que 
alguém pode ter nas Maldivas! 
 
Por favor, note que algumas experiências podem ser cobradas à parte.  
 
5° dia – JOALI Maldives 
 
Café da manhã no hotel, e traslado ao aeroporto para embarque no voo de retorno. 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no JOALI Maldives com café da manhã, e jantar para períodos 
selecionados; 

 Welcome Secret - Exclusividade Paraísos Escondidos; 
 Traslado via seaplane; 
 Chemise Just in Paradise – Exclusividade Paraísos Escondidos; 
 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos escondidos e 01 nécessaire de algodão. 

 
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 Maldives 2022 

Baixa Temporada – 11/05/22 a 30/09/22 

 
 

Water 
Villa with 

Pool* 
 

 
 

Sunset 
Water Villa 

w/Pool 

 
 

Beach Villa 
with Pool* 

 
Luxury 
Sunset 
Water 
Villa 

w/Pool* 

 
 

Luxury 
Beach Villa 

w/Pool* 

 
 

Family 
Beach Villa 
with 2 Pools 

(two 
bedrooms)** 

USD 
4.669,00 

USD 
5.045,00 

USD 
5.419,00 

USD 
5.699,00 

USD 
5.889,00 USD 5.325,00 

 
 

Média Temporada – 01/10/22 a 21/12/22 

 
 

Water 
Villa with 

Pool* 
 

 
 

Sunset 
Water Villa 

w/Pool 

 
 

Beach Villa 
with Pool* 

 
Luxury 
Sunset 
Water 
Villa 

w/Pool* 

 
 

Luxury 
Beach Villa 

w/Pool* 

 
 

Family 
Beach Villa 
with 2 Pools 

(two 
bedrooms)** 

USD 
6.109,00 

USD 
6.655,00 

USD 
7.475,00 

USD 
7.475,00 

USD 
8.019,00 USD 8.279,00 

 
 
*Preços por pessoa em apartamento duplo. 
**Preços por pessoa em apartamento quádruplo. 
 
Obs.: Preço da média temporada para reservas com 60 dias ou mais de antecedência à 
chegada no hotel. 
 
Janela de Reserva: 12/05/22 a 20/09/22 para baixa temporada; 
Período de estadia: 11/01/22 a 21/12/22; 



Crianças: Crianças de 5 anos ou menos podem ficar hospedadas gratuitamente na villa 
quando acompanhadas por pelo menos um dos pais/responsável. 
Para transfers, crianças de até 1 ano não pagam tarifas, e até 11 anos pagam metade da tarifa 
adulta. 
No plano de refeição, a meia pensão para crianças de até 5 anos é gratuita, e até 11 anos, é 
metade do preço cobrado aos adultos. 
 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h 
 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 
50% de taxa de cancelamento, se cancelado dentro de 14 a 8 dias da chegada; 100% de taxa 
de cancelamento, se cancelado dentro de 7 dias da chegada. 
 
Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 
 
Notas importantes: 
• É necessária uma estadia mínima de 7 noites durante a temporada festiva de 22 de 
dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022; 
• O regime de meia pensão é oferecido gratuitamente somente para a baixa temporada; 
• Não são permitidos check-in ou check-out em 31 de dezembro de 2021 e 01 de janeiro de 
2022; 
• 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. 
• Promoção da baixa temporada não é aplicável a grupos de 5 quartos ou acima. 
 
Promoções aplicadas: 
Baixa Temporada: 
• Meia pensão free; 
• 50% no valor do transfer – estadia de 3 noites ou mais; 
• 25% de desconto - estadia de 4 a 6 noites; 
• 30% de desconto - estadia de 7 noites ou mais. 
 
Média Temporada: 
• 5% off em reservas com 60 ou mais dias de antecedência ao check-in; 
• 15% off para estadias de 6 a 13 noites; 
• 20% off para estadias de 14 a 27 noites; 
• 30% off para estadias com mais de 27 noites. 
 
Lua de mel e/ou aniversário de casamento: 
• Um bolo de lua de mel / aniversário de cortesia com serviço de arrumação de cama 
especial na primeira noite da estadia do hóspede 
• Uma massagem para casais gratuita de 60 minutos no JOALI Spa 
• Uma mesa especial montada uma vez durante a estadia 



• Combinável com todas as promoções aplicáveis 
• Estadia mínima de 4 noites 
• Válido todo o ano 
• 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 
 
Seu plano de refeições inclui: 
• Os hóspedes em regime de meia pensão (jantar) podem comer em todos os restaurantes. O 
regime de meia-pensão, sem custos adicionais, inclui 3 pratos (entrada, prato principal e 
sobremesa) nos restaurantes Vandhoo e Bellini. Inclui jantar temático especial semanal 
programado. Os hóspedes podem jantar no Saoke ou Tuh'u e receberão um crédito de USD 
165 por adulto (12 anos ou mais) e USD 82,50 por criança (6 - 11 anos) por dia; 
• O plano de alimentação é gratuito para bebês e crianças de até 05 anos de idade, quando 
jantarem nos menus gourmet infantil e júnior. O menu Júnior Gourmet é cobrado se solicitado 
como serviço de quarto; 
• O crédito é aplicado apenas em alimentos (exclui bebidas); 
• Plano de refeições (meia pensão) não aplicável durante a época festiva; 
• No regime de meia pensão, a janta não pode ser trocada pelo almoço e deve ser reservado 
para toda a duração da estadia; 
• O jantar na Villa e o frigobar serão cobrados com o preço do menu completo; 
• Crianças de 12 anos ou mais são consideradas adultos; 
• Qualquer plano de refeição não utilizado não pode ser transferido, dado a outros hóspedes 
e não será reembolsado. 
 
Notas 
• Disponível para hóspedes com reservas em regime de meia pensão ou pensão completa. 
• Comida e bebidas do Mini Bar inclusas e válidas somente para o pacote Sinner. 
• As bebidas do frigobar serão reabastecidas uma vez ao dia, exceto destilados e bebidas 
destiladas. 
• Aplicável ao consumo de bebidas no Chill bar, Longitude, ZEN, LEAF e Sip Sip. 
• Bebidas servidas em taças  padrão e limitadas a uma bebida por pessoa de cada vez. 
• As bebidas só podem ser consumidas nas proximidades do ponto onde foi servida 
 
Adulto Extra: 
11/05/22 a 30/09/22 = Pacote de 4 noites e traslados: USD 2.419,00 
01/10/22 a 21/12/22 = Pacote de 4 noites e traslados: USD 2.819,00 
 
Criança (6-11 anos) Extra: 
11/05/22 a 30/09/22 = Pacote de 4 noites e traslados: USD 1.449,00 
01/10/22 a 21/12/22 = Pacote de 4 noites e traslados: USD 1.599,00 
 
Franquia de bagagem: 
A franquia de bagagem é de 20 quilos por pessoa, bagagem de mão é 5 quilos por pessoa, e 
o excedente de USD 5 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. 

 

 

 

 

 


