
Paraísos escondidos - Anantara Kihavah Maldives Villas 4 noites 

 

 

 
 

Cercada por nada além de uma lagoa turquesa que se derrete em um azul safira, a luxuosa ilha resort de 
Anantara Kihavah nas Maldivas e suas areias brancas puras emergem do oceano como uma miragem.  
 
A partir de  
USD 3.049,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Localizado no Atol Baa em uma Reserva da Biosfera da UNESCO, o Anantara Kihavah Maldives Villas convida 
você a imaginar seu próprio paraíso de luxo descalço. Saboreie o luxo do espaço em sua villa de praia com 
piscina privativa ou villa sobre a água. Mergulhe com tubo de respiração com mantas e tartarugas-de-pente. 
Observe as estrelas na noite. Jante em um banco de areia deserto ou sob a superfície do oceano neste 
santuário encantador. 
 
Destaques: 
Meia pensão free; 
40% de desconto na tarifa para vendas finalizadas até 30/11/20*; 
01 Almoço de cortesia no SEA - Restaurante Underwater para vendas finalizadas até 30/11/20; 
Tarifa exclusiva para o ano de 2021 e 2022; 
Uma ilha particular em uma Reserva da Biosfera da UNESCO. 

 

  ROTEIRO 
 

1° dia - Malé > Anantara Kihavah Maldives Villas 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado em hidroavião. 



 
O hotel: 
Cercada por nada além de uma lagoa turquesa que se derrete em um azul safira, a luxuosa ilha resort de 
Anantara Kihavah nas Maldivas e suas areias brancas puras emergem do oceano como uma miragem. 
 
Durante séculos, foi aqui que os comerciantes árabes que navegavam para o Extremo Oriente se abrigaram; um 
paraíso exuberante abençoado por coqueiros, mamões e mangueiras. Navegando de arquipélago em arquipélago 
pelas estrelas, os marinheiros também foram atraídos pelas riquezas do oceano que cercava a ilha - onde um 
vulcão pré-histórico afundou nas profundezas, deixando corais florescendo dentro de um recife e uma grande 
variedade de peixes da lagoa. 
 
Desejando manter intacta a natureza primitiva da ilha, nenhuma árvore foi movida - como evidenciado pelas vilas 
que crescem ao redor delas. O desenho é uma homenagem aos marinheiros de outrora, fundindo motivos do 
Oceano Índico, árabes e portugueses com materiais indígenas. 
 
Localizado no Atol Baa em uma Reserva da Biosfera da UNESCO, o Anantara Kihavah Maldives Villas convida você 
a imaginar seu próprio paraíso de luxo descalço. Saboreie o luxo do espaço em sua villa de praia com piscina 
privativa ou villa sobre a água. Mergulhe com tubo de respiração com mantas e tartarugas-de-pente. Observe as 
estrelas na noite. Jante em um banco de areia deserto ou sob a superfície do oceano neste santuário encantador. 
 
2° dia - Anantara Kihavah Maldives Villas 
Café da manhã no hotel. 
 
Por que o Anantara? 
Uma ilha particular em uma Reserva da Biosfera da UNESCO 
80 villas e residências com piscina na praia e sobre a água 
Jantar subaquático premiado 
Observatório apenas sobre a água das Maldivas 
 
3° dia - Anantara Kihavah Maldives Villas 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Descubra restaurantes sublimes nas Maldivas, submarino e em terra 
Quer você opte por jantar debaixo d'água ou em terra, explore a seleção espetacular de restaurantes 
verdadeiramente únicos nas Maldivas. 
 
No premiado restaurante submarino e adega SEA, saboreie a cozinha europeia contemporânea e combinações de 
vinhos. Metros acima do nível do mar, o FIRE and SPICE serve pratos autênticos em cenários de cozinha aberta ou 
brinde ao pôr do sol escaldante e ao céu estrelado na SKY. 
 
4° dia - Anantara Kihavah Maldives Villas 
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Experiências: 

Descubra os segredos do céu noturno das Maldivas. 
Em uma ilha particular de tirar o fôlego, onde as forças da natureza deslumbram a imaginação, a SKY o convida a 
fazer uma jornada única na vida, imerso no Tempo e na Maravilha. 
 
Suba para coquetéis no lounge enquanto uma tapeçaria do pôr do sol se desdobra. Expanda sua visão da galáxia 



no primeiro observatório sobre a água das Maldivas. Observe as estrelas através do telescópio mais poderoso das 
Maldivas. Aprenda sobre as constelações e planetas com o nosso contador de histórias SKY Guru. Descubra 
experiências extraordinárias que iluminam o romance do casal e a aventura familiar. 
 
Aventuras no mar 
Tons dourados e beleza surreal no vibrante recife. 
A casa de recife é um destino de mergulho em si, carinhosamente conhecido pelos locais como a Parede 
Dourada. Vivo com suaves corais balançando em tons dourados brilhantes, cada saliência e queda hospeda uma 
variedade de criaturas. 
Mergulhe no seu próprio ritmo ou peça nadadeiras e snorkel emprestados para espiar abaixo da superfície. 
Aproxime-se de cardumes coloridos de peixes e tartarugas-de-pente majestosas.  
 
Sail Away 
Comemore o amor a bordo de uma iate de luxo. 
A vela ganha um tom romântico com os nossos cruzeiros privados. Embarque no Ocean Whisperer de 24 metros 
para um cruzeiro ao pôr do sol ou uma celebração elegante. Lagoas secretas e ilhas desertas locais concedidos 
para se bronzear, ou você simplesmente se estica no convés enquanto navega no atol. 
Abrace a calma da vida oceânica enquanto você flutua pelo Oceano Índico. O luxuoso iate oferece um requintado 
local para celebrações. Pacotes exclusivos estão disponíveis, incluindo jantares personalizados e entretenimento. 
Passe a noite a bordo e seja embalado para dormir pela calmaria suave das ondas. 
Consulte valores. 
 
5° dia - Anantara Kihavah Maldives Villas 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto em hidroavião. 

 

  INCLUI 
 

04 noites de hospedagem em Maldivas no  Anantara Kihavah com regime de meia pensão; 
Traslado de chegada e saída em hidroavião; 
Kit Exclusivo Just Tur. 
 
Tarifa não inclui: 
Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 
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; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
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 & CONDIÇÕES 
 

  Temporada Alta 

Duplo* 

USD - P 4.152,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Beach Pool Villa)  
 
Temporada Baixa 
 

Duplo* 

USD - P 3.049,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Beach Pool Villa) 
 
Temporada Média 
 



 

Duplo* 

USD - P 3.358,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Beach Pool Villa) 
 
Temporada Alta Especial 
 
 

Duplo* 

USD - P 7.214,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Beach Pool Villa) 
 

 

  Temporada Alta 

Duplo* 

USD - P 4.625,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Sunset Beach Pool Villa)  
 
 
Temporada Baixa  

Duplo* 

USD - P 3.358,00 

*Preços por pessoa 



  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Sunset Beach Pool Villa) 
 
Temporada Média 
 
 

Duplo* 

USD - P 3.825,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Sunset Beach Pool Villa) 
 
Temporada Alta Especial 
 

Duplo* 

USD - P 8.766,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Sunset Beach Pool Villa) 
 

 

  Temporada Alta 

Duplo* 

USD - P 8.237,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Family Beach Pool Villa)  
 
Temporada Baixa 

Duplo* 



USD - P 5.700,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Family Beach Pool Villa) 
 
Temporada Média 
 

Duplo* 

USD - P 6.406,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Family Beach Pool Villa) 
 
Temporada Alta Especial 
 

Duplo* 

USD - P 15.900,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Family Beach Pool Villa) 
 

 

  Temporada Alta 

Duplo* 

USD - P 4.624,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Over Water Pool Villa)  
 
 



Temporada Baixa 
 

Duplo* 

USD - P 3.559,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Over Water Pool Villa) 
 
Temporada Média 
 
 

Duplo* 

USD - P 3.943,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Over Water Pool Villa) 
 
Temporada Alta Especial 
 
 

Duplo* 

USD - P 6.284,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Over Water Pool Villa) 
 

 

  Temporada Alta 

Duplo* 

USD - P 5.130,00 



*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Sunset Over Water Pool Villa) 
 
Temporada Baixa 
 

Duplo* 

USD - P 3.954,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Sunset Over Water Pool Villa) 
 
Temporada Média 
 

Duplo* 

USD - P 4.393,00 

*Preços por pessoa 

 
 
Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Sunset Over Water Pool Villa) 
 
Temporada Alta Especial 
 

Duplo* 

USD - P 7.600,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Anantara Kihavah Maldives Villas (Sunset Over Water Pool Villa) 
 
CONDIÇÕES:  
 
Validade: 08/01/2022; 



Crianças: É permitida no máximo 1 cama dobrável em todos os tipos de quarto. Máximo de 2 crianças com 
idade de até 12 anos incopletos que podem compartilhar um quarto com 1 ou 2 adultos gratuitamente, 
utilizando as camas existentes no quarto ou uma cama extra. O berço é gratuito.  
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
Em caso de remarcação ou carta de crédito nenhuma taxa de cancelamento se aplica se a notificação for 
recebida 10 dias antes da chegada; Para Family Beach Pool Villas & Residences o prazo é de 25 dias antes da 
chegada; 
No caso de reembolso um valor médio de 20% é aplicado; 
São aplicadas taxas de cancelamento de 100% se a notificação for recebida 0-9 dias antes da chegada ou não 
comparecimento; 
 
Notas importantes:  
* Descontos para vendas finalizadas até 30/11/2020 já aplicados no valor mencionado; 
 
Alta temporada: 09/01/21 a 12/05/21; 
Baixa temporada:13/05/21 a 31/07/21;01 a 30/09/21; 
Média temporada: 01 a 31/08/21;01/10/21 a 23/12/21; 
Alta temporada Especial:24/12/21 a 08/01/22. 
 
As tarifas incluem cortesia meia pensão que se aplica durante todo o ano, exceto alta temporada especial. 
• Meia pensão e pensão completa não estão disponíveis de 24 de dezembro de 2021 a 8 de janeiro de 2022 
durante o qual o plano de refeições somente café da manhã. 
• Criança a partir de 2 anos não tem gratuidade no transfer que custa US$ 494,00 por chd, além da TaxGreen 
que custa US$ 8,00 por noite; 
• Terceiro adulto em cama extra USD 395,00 por noite, incluindo regime de meia pensão, de 9 de janeiro a 23 
de dezembro de 2021. 
• Se uma isenção de responsabilidade for assinada no momento da chegada, as crianças podem ser 
acomodadas em Over Water Villas. 
 
As tarifas são baseadas em ocupação individual e dupla, exceto para a Family Beach Pool Villa que comporta 
até 04 adultos ou 03 adultos com 2 crianças ( consultar suplementos); 
 
Sobre os traslados: 
• Os hidroaviões operam apenas durante o dia, de acordo com um horário de partida fixo e estão sujeitos às 
condições meteorológicas. Um voo doméstico para o Aeroporto de Dharavandhoo seguido por um traslado de 
lancha será organizado pela mesma tarifa, se o translado de hidroavião não for possível devido ao horário de 
chegada do hóspede. 
• A franquia de bagagem é de 30 kg de bagagem e 5 kg de bagagem de mão. 
• O excesso de bagagem custa USD 5,00 por kg, a pagar no aeroporto. 
• Os voos internacionais devem ser fornecidos 8 dias antes da chegada. 
• O transfer de chegada ao resort  ocorrerá até 3 horas após a chegada à nossa sala VIP. 



• Os passageiros que estiverem saindo serão transferidos para o aeroporto pelo menos 3 horas antes da 
partida programada do voo internacional. 

 

 
 

  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 
 
Entrada 25% + saldo em até 06 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. 

 
 

  INFORMAÇÕES 
 
 

 


