
Paraísos escondidos - Vakkaru Maldivas 5 noites Offer 2021 

 

 

 
 

Situada na Reserva da Biosfera da UNESCO de Baa Atoll, Vakkaru Maldives é uma ilha isolada de recife abençoada 
com vistas atemporais do oceano, areias brancas brilhantes e macias e recifes com biodiversidade marinha única. 
 
A partir de  
USD 1.889,00 por pessoa + USD 122,00 de taxas em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Com mais de 2.300 coqueiros totalmente crescidos, a ilha tropical também oferece 113 vilas e suítes luxuosas, 
cinco restaurantes, dois bares, uma adega e um spa sobre a água. 
 
Destaques: 

• Mimo especial - Exclusividade Just Tur; 
• Jantar todas as noites e traslados em hidroavião free; 
• 40% de desconto na tarifa **; 
• Um santuário atemporal;  
• Está no Baa Atoll – patrimônio da Biosfera da Unesco. 

 



  ROTEIRO 
 

1° dia - Male > Vakkaru Maldivas 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado em hidroavião. 
 
Um voo panorâmico de 30 minutos em hidroavião a partir do aeroporto internacional de Malé. Alternativamente, está 
disponível um voo doméstico de 25 minutos para o Aeroporto de Dharavandhoo, seguido de uma viagem de 30 minutos de 
lancha rápida para o resort. 
 
O hotel: 
Um hotel em um ambiente propício a reclusão, em uma ilha tropical no Baa Atoll, reserva da biosfera da UNESCO,  com 
vistas amplas ao oceano, praias de areia branca e com uma natureza autêntica e exuberante! Vakkaru Maldives oferece aos 
hóspedes um luxo completo e despretensioso e experiências inesquecíveis.Para casais em lua-de-mel,  escapadas 
românticas ou em grupos de famílias e amigos, o Vakkaru oferece muitas possibilidades de escolhas de acomodação em um 
total de 113 vilase suítes na praia ou sobre às águas. 
 
2° dia - Vakkaru Maldivas 
Café da manhã no hotel. 
 
Por que o Vakkaru? 
• Está no Baa Atoll – patrimônio da Biosfera da Unesco 
• 30 minutos de hidroavião: eleve sua experiência 
• Decoração contemporânea e atemporal nos clássicos bangalôs 
• Hotel novíssimo: somente 2 anos 
• Escolhido pela Madonna para passar o Reveillon 2019-2020 
• Bikes, ipad e serviço de mordomo 24 horas. Com os ipads controle temperatura, luz, som, tv das vilas 
• 2 blue holes na ilha do hotel: mergulhos incríveis 
• Banco de areia para jantares privados ou fotos deslumbrantes 
• Staff cordial e maldívio: sinta-se nas Ilhas Maldivas conheça a cultura do seu povo 
• Spa e academia sobre às águas 
• Kids club 
• Todos os restaurantes são a la carte de elevadíssimo padrão 
• Serviço de mordomo 24 horas e incluído em todas as tarifas 
• Vilas e bangalôs com diferentes layout: eleve a sua experiência 
• Sensação de reclusão e privacidade: nenhuma ilha ao redor, somente às águas do Índico 
• Lounge VIP no Aeroporto de Malé, com wifi, comidas e bebidas (não alcóolicas) 
 
 
3° dia - Vakkaru Maldivas 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Aproveite o dia conhecer o Merana Spa Vakkaru Maldives. 
Sem dúvida um dos spas mais impressionantes das Ilhas Maldivas. 
Com cabines privadas em forma de bangalô, o Merana está 100% sobre às águas, permitindo integração total com a 
natureza e o chão transparente traz a cor do mar para sua sala de tratamento, tornando a experiência ainda mais completa 
e inesquecível. 
Finalize sua sessão em duas jacuzzis uma de água quente e outra de água fria. 
 
 
4° dia - Vakkaru Maldivas 
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades pessoais. 



 
Experiências 
Uma sériede atividades em ersivas para todas as idades! Mergulhe e pratique diversos esportes aquáticos como snorkeling, 
pescaria no por do sol, passeio de barco para avistar golfinhos, sea bobbing, jet skiing, catamarãs, caiaques, windsurfing, kite 
surfing, paddle boats e expedições com biólogos marinhos(consultar valores). 
 
5° dia - Vakkaru Maldivas 
Café da manhã no hotel.  Dia livre para atividades pessoais. 
 
6° dia - Vakkaru Maldivas 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto em hidroavião. 

 

  INCLUI 
 

05 noites de hospedagem em Maldivas no Vakkaru Maldives com regime de meia pensão; 
Traslado de chegada e saída em hidroavião; 
Kit personalizado Just tur com 01 pareô Paraísos Escondidos.  
 
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 
 

  Luxo 

Duplo* 

USD  1.889,00 
+ 

USD 122,00 Irrf 

*Preços por pessoa 



  

Maldivas - Vakkaru Maldives (Over Water Villa)  
 

 

  Luxo 

Duplo* 

USD  3.222,00 
+ 

USD 206,00 Irrf 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Vakkaru Maldives (Over Water Pool Villa)  
 
CONDIÇÕES:  
Validade: 05/05/21 a 31/07/2021 e 01 a 30/09/2021; 
Crianças: Aplica-se política familiar somente em quartos familiares. 2 crianças menores de 12 anos tem cortesia na 
hospedagem e meia pensão, porém paga o hidroavião se o menor tiver entre 2 e 12 anos incompletos; 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável. 
PERGUNTAS COMUNS RELACIONADAS AO COVID-19: 
• Reservas feitas até 30 de Nov 2020: cancelamento gratuito até 7 dias antes da hospedagem (embarques até 22 
de Dez 2020); 
• Pagamento: até 21 dias (embarques até 22 de Dez 2020). Entre 22 de Dez a 10 de Jan 2021 (até 45 dias antes). 
 
Notas importantes:  
** A venda deve ser efetuada até 30/11/2021; 
** Valor mencionado é para os períodos de 05/05/2021 a 31/07/2021 e 01 a 30/09/2021; 
 
Para entrar nas Maldivas: obrigatório o teste de PCR feito em até 72h antes do embarque; 
Deu positivo para COVID-19? 
Reserva deverá ser cancelada imediatamente e teste de COVID-19 positivo enviado. Valor da reserva será usado 
para crédito em reservas futuras (valores adicionais poderão ser cobrados devido a mudança de data). 
• Declaração de boa saúde: obrigatório preenchimento do documento 24h antes da viagem (governo das 
Maldivas): https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create; 
• Dúvidas, consulte sempre osite oficial do governo e do Vakkaru Maldives; 
• Teste de PCR disponível no Vakkaru caso hóspede precise. Valor de USD 150 por pessoa. 

 

 
 

  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 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. 

 
 

  INFORMAÇÕES 
 
 

 


