
Paraísos Escondidos – Nova Maldives 

5 dias / 4 noites 

 

 
 
O Nova Maldives é, como o nome diz, um 
inédito resort nas Maldivas, inaugurado em 
junho de 2022. Um conceito de hotelaria 
moderna All-Inclusive, um lugar descontraído 
com alma que desperta alegria e é projetado 
para uma conexão real. Local favorito dos 
tubarões-baleia (nade com eles!), o Nova é um 
santuário no biodiverso South Ari Atoll, ideal 
para que você se sinta melhor – e mais bem 
cuidado. 
 
A partir de 
USD 1.689,00 por pessoa em base dupla com 
Regime All Inclusive 
 
 

 
Destaques: 
 

 Welcome Secret – Exclusividade 
Paraísos Escondidos; 

 Inédito resort nas Maldivas; 
 Hotel com regime All Inclusive; 
 Sessão de fotografias de 30 minutos + 

foto impressa; 
 Restaurante sobre as águas; 
 Variedade de experiências; 
 Atoll rico em biodiversidade, com 

tubarões-baleia e mais; 
 Kit Paraísos Escondidos – Exclusivo 

Campanha. 
 
 
  



  DAY BY DAY 

1° dia – Male > Nova Maldives 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado em hidroavião (25 min).  

 

O hotel:  

O Nova está localizado no atol de South Ari, a apenas 25 minutos de hidroavião panorâmico 

do Aeroporto Internacional de Malé. South Ari Atoll é um dos principais locais subaquáticos 

com alguns dos melhores locais para mergulho e snorkel nas Maldivas, com mais de 30 

pontos de manta e tubarões-baleia, assim como pontos de naufrágios de navios e locais de 

mergulho a cerca de 40 minutos da ilha, tornando o Nova um local único para quem procura 

a derradeira aventura marinha. 

 

Esteja você viajando sozinho, com entes queridos, amigos ou familiares – todos são bem-

vindos a esse lar longe de casa. Aqui, você pode fazer o quanto quiser – o que for bom para 

a alma. Mergulhe, vá à academia ou sente-se sob as palmeiras e desfrute de algo simples e 

real. Sinta-se feliz por estar aqui. Feliz no momento. 

 

Arrojado, descontraído, enraizado e responsável, o Nova Maldives incorpora a própria 

essência da marca Pulse Hotels & Resorts, infundindo hospitalidade genuína com um toque 

humano e soluções inovadoras que fazem uso da mais recente tecnologia - sem mencionar 

um espírito lúdico. 

 

2° dia – Nova Maldives 

Café da manhã no hotel e dia livre para experiências pessoais. 

 

Gastronomia: 

Alimente a alma com boa comida e boa companhia nas vibrantes áreas de jantar, piscina e 

espaços comuns que alimentarão suas conexões e risadas. Em cada esquina, você 

encontrará lugares para relaxar e socializar ou se refugiar e reservar um momento para se 

reconectar. 

 

Soul Kitchen (All-day Dining): Experience os sabores mais frescos de todo o mundo em um 

ambiente leve, iluminado e descontraído durante todo o dia. Selecione os pratos que deseja 

no buffet de dar água na boca, sente-se e delicie-se com a culinária e as vistas 

deslumbrantes sobre o Oceano Índico. 

 

Flames (Grill House): O elegante restaurante requintado é o local ideal para os mais 

deliciosos pratos locais grelhados de peixe, marisco e carne. 



 

Mizu (Restaurante Teppanyaki sobre as águas): Empoleirado em palafitas sobre a água, o 

Mizu oferece uma experiência única de Teppanyaki. Com um menu exclusivo e estações de 

cozinha ao vivo, você será presenteado com sabores tropicais frescos e delícias do oceano, 

enquanto desfruta de vistas incríveis dos infinitos tons de azul do horizonte e além. 

 

Wink (Main Bar): Pare no Wink para uma seleção de cervejas finas, vinhos, coquetéis 

artesanais e as mais deliciosas pizzas crocantes e lanches frescos. Aprecie a música ao vivo 

e as músicas tropicais enquanto descansa a tarde ou suba na pista de dança à noite ao som 

do DJ. 

 

Solis (Pool Bar): Mime-se com alguns sucos espremidos na hora e coquetéis estimulantes, 

ou bebidas detox, ou simplesmente relaxe e descontraia neste local tropical descontraído. 

 

3° dia – Nova Maldives 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais.  

 

Experiências: 

No Nova é tudo sobre ter tempo para fazer o que faz sua alma feliz. Viva o momento, 

verdadeiramente, enquanto você planeja cada dia à medida que ele chega. Talvez você 

queira explorar o deslumbrante mundo de arco-íris de corais e vida marinha, jogar vôlei de 

praia ou mergulhar na arte e cultura locais. Há muito mais para escolher, tudo projetado 

para nutrir seus interesses, estimular sua criatividade e alimentar sua alma. 

 

Dirija-se ao incrível recife do Nova e veja por que o South Ari Atoll é um local renomado 

para mergulhar com inúmeros tubarões-baleia, mantas, pontos de tubarões e naufrágios, 

todos próximos à ilha natal. Não há dúvida de que este é um dos cenários mais bonitos do 

mundo. 

 

Se você está procurando emoção, relaxamento, beleza marinha ou uma oportunidade de 

criar aquela versão privada do paraíso que você tem em mente; se for relacionado à água, 

irão fornecer para você! Tem uma incrível variedade de atividades aquáticas que você pode 

desfrutar aqui nesse retiro lúdico! 

 

4° dia – Nova Maldives 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais.  

 

Bem-estar: 



Sinta-se mimado e alimente seu espírito com os rituais especiais de spa holísticos usando 

produtos orgânicos luxuosos. Você está em boas mãos com a equipe do Eskape Spa, que 

potencializa o bem-estar do corpo e da alma, restaurando momentos de mindfulness. 

 

Rejuvenesça, redefina e restaure com a equipe do Eskape Spa enquanto você é 

gentilmente levado em uma jornada como nenhuma outra. Empoleirado sobre a água, 

tendo como pano de fundo o azul-celeste da lagoa da Nova, mergulhe em uma experiência 

de bem-estar refinada, estimulando seu corpo, mente e alma. 

 

Com quatro salas de tratamento, uma sala tailandesa e um pavilhão de ioga, viaje por um 

mundo de experiências de bem-estar projetadas para se reconectar e despertar seus 

sentidos. 

 

5° dia – Nova Maldives 

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto em hidroavião. 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret; 
 04 noites de hospedagem com regime All Inclusive; 
 Traslado de chegada e saída em hidroavião; 
 Sessão de fotografias de 30 minutos + foto impressa; 
 Kit personalizado com 01 pareô de Paraísos Escondidos e uma nécessaire de algodão. 

 
Tarifa não inclui: 
 

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

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

 

  



VALORES 
 

  15 de julho a 31 de outubro de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites Noite extra 

Beach Villa 1.689,00 290,00 

Water Villa 2.079,00 390,00 

Water Villa with Pool 2.385,00 465,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD). 

 

Adulto extra: 

Acomodação em All Inclusive com traslados (4 noites) – USD 1.439,00 

Criança extra (2 a 11 anos): 

Acomodação em All Inclusive com traslados (4 noites) – USD 609,00 

 

  01 de novembro a 22 de dezembro de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites Noite extra 

Beach Villa 1.985,00 360,00 

Water Villa 2.525,00 495,00 

Water Villa with Pool 2.945,00 600,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD). 

 

Adulto extra: 

Acomodação em All Inclusive com traslados (4 noites) – USD 1.439,00 

Criança extra (2 a 11 anos): 

Acomodação em All Inclusive com traslados (4 noites) – USD 609,00 

 

Janela de reserva: 31/08/22. 

Período de Estadia: até 23/12/22. 

 

Promoções aplicadas: 



 Desconto de 25% em acomodação; 

 Sessão de fotografias de 30 minutos, com uma foto impressa (6x8) por quarto, por estadia. 

 

Informações Importantes: 

 Os hóspedes no regime All Inclusive têm direito a café da manhã, almoço e jantar no Soul Kitchen, 

com refrigerantes, sucos, água, chá/café ilimitados durante refeições. 

 Regime All Inclusive só é válido para estadias com 4 ou mais noites. 

 Além disso, o All Inclusive apresenta como benefícios: 

• Jantar de 03 pratos (entrada, prato principal e sobremesa) no FLAMES. Reservas são 

recomendadas; 

• Os hóspedes que optarem por jantar no MIZU receberão 20% de desconto em comida. As 

reservas são altamente recomendadas para evitar decepções; 

• Ponto de lanche aberto para brunch no WINK das 10:00 às 11:00; 

• Festa do Chá aberta no WINK das 16:00 às 17:00; 

• Bebidas – Bebidas alcoólicas e não alcoólicas ilimitadas de uma variedade selecionada de spirits, 

vinho (copo), coquetéis, mocktails, cerveja, sucos e refrigerantes no WINK das 10:00 às 00:00, 

SOLIS das 10:00 às 18:00, e no Soul Kitchen durante o almoço e jantar e no Flames durante o jantar; 

• Minibar na Villa - bebidas não alcoólicas reabastecidas uma vez por dia; 

• Chá e Café na Villa; 

• Esportes aquáticos - Aluguel gratuito de equipamentos de mergulho, caiaques e pedalinhos; 

• Aulas em grupo Burn Along - aulas em grupo de ioga e fitness, jogos de praia, futebol e 

instalações de fitness de última geração dentro e ao ar livre; 

• Oferta Especial NOVA – um desconto de 15% será disponibilizado em experiências selecionadas 

de desportos aquáticos, Spa e experiências NOVA. 

 

Políticas de cancelamento/alteração:   

 Menos de 30 dias de antecedência: 50% de taxa  

 Menos de 14 dias de antecedência: 100% de taxa 

 

Temporada festiva:  

 Menos de 45 dias de antecedência: 50% de taxa  

 Menos de 30 dias de antecedência: 100% de taxa 

 

Obs.: Em caso de reembolso a operadora poderá cobrar 20% de taxas.  

 

  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. 

 

 

 


