


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 de 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 vilas
e suítes na praia ou sobre às águas.

A Timeless Sanctuary



Uma paradisíaca ilha de recife 
tropical com um recife fantástico, 
“blue holes”  e mais de 2300 
coqueiros que foram integrados 
perfeitamente no design do resort.

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.

Localização



Acomodações



Enquanto você relaxa e se

revigora na sua estadia no

maravilhoso Vakkaru, desfrute

dos seguintes amenites:

• Wi-Fi cortesia

• Música, entretenimento e sistema de 

som

• Máquina de expresso e chá

• Cofre

• Espriguiçadeiras e tapetes de yoga

• Secador de cabelo e amenities de banheiro

• Água

• Minibar gourmet

• Bolsa de praia e chinelos

• Bicicletas

• Seriço de mordmo

• Lavanderia

VILAS & SUITES

Surpreenda-se com as diferentes 
categorias de vilas e suítes.

Na decoração e estilo o hotel tem
um charme rústico, clássico
conectado com a cultura maldivia
em um total de 113 vilas e suites.

Beach Pool Suite

Categoria de Vilas

Qtde. 
por 
categ
oria

Beach Villa 12

Beach Pool Villa 10

Beach Family Pool Villa 10

Deluxe Beach Pool Retreat 5

Beach Pool Retreat (rear pool) 5

Two Bedroom Beach Pool Villa 12

Over Water Villa 43

Over Water Family Pool Villa 10

Over Water Pool Retreat 5

The Residence 1

Total de apartamentos 113



Vilas (bangalôs)



Beach Villa

114m² – 2 adultos (capacidade máxima)

Aninhado entre coqueiros e vegetação verdejante, as Beach

Villas são perfeitas para casais que querem sentir a areia

branca e macia entre os dedos do pés, antes de mergulhar no

mar azul turquesa . Total de 12 vilas.

• Chuveiro externo e interno

• Deck frente mar privado

• Jaccuzi externa (new!!! Terminada em Setembro de 2019)

• Cama King

• Direto acesso a praia



Beach Pool Villa

250m² – 2 adultos (capcidade máxima)

Para um refúgido íntimo com as características de design

exclusivo de todas as vilas, além de uma área separada de

relaxamento e leitura para casais que querem espaço extra e

piscina privada para desfrutar de uma estadia inesquecível!

Total de 10 vilas

• Piscina externa 12m²

• Chuveiro indor e outdoor

• Deck privado e praia em frente

• Cama King e cama para dormir de dia

• Direto acesso a praia



Beach Family Pool Villa

250m² – 2 adultos + 2 crianças (capcidade máxima)

Com as características de design exclusivo de todas as nossas vila, além

de uma quarto separado para duas crianças e uma espriguiçadeira no 

quarto  dos pais, oferecem o espaço ideal para uma família com até 3 

crianças menores de 12 anos para relaxar e uma estadia sublime. 

10 vilas

• Piscina externa 12m²

• Chuveiro indor e outdoor

• Deck privado e praia em frente

• Cama King e cama para dormir de dia para até 3 crianças

• Direto acesso a praia



Two Bedroom Beach Pool Villa

286m² – 2 adultos + 4 crianças ou 4 adultos
capacidade máxima

As vilas oferecem uma piscina privada, uma
sensação única de reclusão ao ar livre e um
espaço sociável interno, perfeito para famílias ou
dois casais, um quarto com cama de casal e outro
com duas camas twins (quartos separados por
porta conectadas)

12 vilas no total

Premilinar conceito da piscina

Tamanho da  piscina: 6m (L) x 4m(W) x 1.35m(H).

A piscina vai ser adicionado até Setembro 2019

• Chuveiro outdoor e interno

• Deck privado em frente ao bangalô

• Piscina privada (recentemente construída)

• Cama King, Cama Twin two,, 2 camas para dormir de dia e 

espaço para cama extra (até 4 crianças)



Over Water Villa

140m² – 2 adultos (capacidade máxima)

Um refúgio romântico sobre águas azul turquesa, nossas

Overwater Villas são elegantemente planejadas para o

completo relaxamento em um ambiente idílico.

43 vilas no total

• Deck sobre às águas privado

• Cama King

• Chuveiros internos e externos

• Acesso direto às águas e barreiras de coral 



Over Water Pool Villa

CONCEITO DE DESIGN PREMILINAR

Piscina: 6.5m(L) x 3.5m(W) x 1.35m(H)

Vai estar finalizada em Novembro de 2019

• Deck Privado

• Cama King size

• Área separada para living (com duas camas no caso de família ou sofás no caso de casal)

• Indoor e chuveiro outdoor

• Direto acesso ao reef

162m² – 2 adultos + 2 crianças (capacidade máxima)

Imagine uma acomodação perfeita para casais ou famílias que desejam compartilhar a experiência

única de ficar sobre as águas com piscina particular . Nossas Villas Over Water Pool apresentam o

mesmo design exclusivo das Villas Overwater, porém tem ainda uma área separada de relaxamento

/ leitura ou quarto, no caso de crianças para duas crianças, ainda conta com uma espreguiçadeira

no quarto de casal, permitindo que uma família com até três crianças 12 anos relaxe em conforto

excepcional, além de todo o conforto necessário para casais apaixonados curtirem sua acomodação

sobre às águas com piscina!

10 vilas no total



Suítes e Residência



Beach Bungalow

Deluxe Beach Pool Retreat



Deluxe Beach Pool Retreat

241m2 – 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos como capacidade máxima

O espaço sereno das nossas Villas Beach foi ainda superado nas Suites Beach Pool, 

que têm uma sala de estar separada e uma piscina privada de 32m2, com o 

quarto, a sala de estar e banheiro, todos com vista para as águas azuis da lagoa.

5 no total 

• Piscina outdoor 32 m2

• Vista do mar desde a vila

• Chuveiros Indoor e outdoor

• Deck privado em frente a praia

• King bed – espriguiçadeira espaço para cama extra

• Acesso direto para praia



Beach Pool Retreat

283m2 – 2 adultos + 2 crianças como máxima ocupação

Desfrute do mesmo ambiente de luxo que o Deluxe Beach Pool

Retreat, no entanto, a piscina privada de 35m2 está situada no

jardim na parte de trás do bangalô, perfeita para hóspedes que

procuram privacidade total e um pouco de espaço extra.

5 no total 

• Jardim e piscina na parte de trás 35m2 (piscina privada)

• Vista frontal para o mar

• Chuveiro interno e externo

• Deck Privado em frente a praia

• King bed – espriguiçadeira e espaço para cama extra

• Acesso direto para a praia

Desfrute do mesmo ambiente de luxo que o Deluxe Beach Pool Retreat, no entanto, a piscina privada de 35m2 está situada no jardim das traseiras, perfeita para hóspedes que procuram privacidade total e um pouco de espaço extra.



Over Water Pool Retreat

307m2 – 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos de ocupação máxima

Tal como as nossas Villas Overwater, com a piscina infinita privativa, sala 

de estar separada, quarto e banheiro todos de frente para as águas azuis 

da lagoa.

5 no total 

• Piscina particular de 50m2

• Deck privado

• Visita direta para o oceano desde o Bangalow

• Chuveiro interno e externo

• Grande deck privado sobre às águas

• Cama king, espriguiçadeira e espaço para cama extra até duas crianças

• Direct lagoon and house reef access



Over Water Villa

Over Water Pool Suite



Four Bedroom Over Water Pool Residence

917m2 – 4 adultos + 4 crianças ou 8 adultos
(capacidade máxima)

Esta magnífica residência de dois andares sobre a água é um refúgio perfeito para 

famílias com vistas diretas e ininterruptas do pôr do sol e localizado no final das villas 

Over Water para garantir total privacidade. 



Four Bedroom Over Water Pool Residence

A Residence tem:

• Uma piscina privada de 55m2

• Vista para o mar de todos os 
quartos 

• Chuveiros interiores e exteriores 

• Terraço privado sobre a água

• Terraço spa Sala de estar

• Sala de jantar Copa

• Mordomo

• Dois quartos king e dois quartos 
com camas de solteiros



Categoria Qtde Tamanho Adultos Criança Tamanho

da Piscina

Beach Villa 12 114m2 2 0 NA

Over Water Villa 43 140m2 2 0 NA

Over Water Family Pool Villa 10 162m2 2 2 23m2 

Beach Pool Villa 10 250m2 2 3 12m2

Beach Family Pool Villa 10 250m2 2 2 12m2

Two Bedroom Beach Pool Villa 12 286m2 4 4 24m2 

Deluxe Beach Pool Retreat 5 241m2 2 2 32m2

Beach Pool Retreat 5 283m2 2 2 35m2

Over Water Pool Retreat 5 307m2 2 2 50m2

Four Bedroom Over Water Pool Residence 1 917m2 4 6 55m2

Categorias de acomodações

2019-2020



• Wi-Fi, sistema de som com recursos de
emparelhamento de dispositivos
pessoais e recursos de sala inteligentes
via iPad

• Máquina de Nespresso machine, e
máquina de chá

• Amenidades de banho Appelles
Apothecary

• Água potável

• Roupa de cama super confortáveis

• Chuveiros outdoor e indoor

• Gourmet mini-bar

• Bola de praia, chinelos, yoga mats

• Serviço de mordomo

• Bicicleta para adultos e crianças

• Camas king (+ camas twin nas vilas com
dois quartos e nas vilas com 4 quartos)

• Serviço lavanderia

Amenities nos bangalôs



Restaurantes



Amaany

Cozinha global com um toque das Maldivas 
servido em um ambiente tranquilo e luminoso 
no café da manhã e jantar.



Uma comida italiana requintada em um espaço inspirado
com cores vibrantes, combinando perfeitamente o estilo do
país com um os das Maldivas!



Sabores do Sudeste Asiático em um 
elegante cenário de plantação tropical 
entre a floresta de coqueiros.



Restaurante elegante estilo ilha, 
experiência gastronômica holística com 
cozinha aberta no jantar.



Um salão de design ao ar livre junto à piscina 
com conforto clássico, um toque criativo e um 
ambiente descontraído.



Um bar tranquilo sobre a água com cocktails 
criativos, iguarias japonesas e vista deslumbrante 
do pôr-do-sol.



Experiência limitada de vinho, queijo e charcutaria trabalhada para celebração 
sensorial.



Desfrute de ingredientes orgânicos frescos escolhidos a dedo de nossa 
fazenda. Aulas de culinária começam aqui com um tour pelo jardim 
com seu próprio chef.



DESTINATION DINING
Relaxe com todo o conforto com um jantar privado
servido na sua vila ou em lindos lugares privados ao
redor da ilha

Experiência culinária disposta pessoalmente, humilde 
ou celestial, executada com talento

CASAMENTOS E EVENTOS 
Ocasiões especiais e eventos sem precedentes



Experiências



Experiências



Experiências
Uma série de atividades emersivas 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.

2 quadras de tênis e 1 quadra de badminton 



Academia

Over water, funciona 24 horas por dia.

2 mesas de ping pong, 2 mesas de tênis de mesa, 
2 mesas de pinbolin, jogos de tabuleiro e 
videogames, máquina de chá e café e lounge para 
leitura.

Kids club para crianças de 3 a 12 anos com 
programação específica



Encontre a serenidade interior com terapeutas especializados no
luxuoso spa sobre a água, com salas de tratamento para casais e
solteiros, um salão de manicure, boutique de spa e área de
relaxamento ao ar livre.



N

Fun Thila

Kashifaru Manta Point

Maafuruvalhi Thila Fares Canyon

Fares Thila

Maavaru Caves
Maavaru Thila

Maahuruvalhi Thila

Rongaali Caves

Muthaafushi Thila Bodugaafalhu Thila

Maarongaali Thila

Miriyandhoo Thila

Kudadhoo Corner

Maaddoo Thila Maaddoo Giri

Eydhafushi Corner

Dhigali Thila

Dharavandhoo Thila

Nelivaru

Hanifaru Bay

Maalhos

VAKKARU 
MALDIVES

Coral Garden

Hanifaru Beyru

Mendhoo Thila

Pontos de mergulho ao redor



N

Hanifaru Bay

VAKKARU 
MALDIVES

Snorkeling Site

Dolphin Watching Area

Sand Bank

Local Island

References

Excursões disponíveis



O charme das Ilhas Maldivas

Hóspedes podem explorar as maravilhas
do fundo do mar, ver tubarões baleia e 
arraias gigantes no Hanifaru Bay. 

Próximo ao Vakkaru, Thulhaadhoo é bem
conhecida por ser a única ilha nas Maldivas
que ainda estão praticando fazer artefatos
de laca tão tradicionais e usados pelas
famílias nobres do país



• 113 vilas e bangalôs

• Vila voltadas para casal

• Vilas voltadas para famílias

• Blue Holes e acesso direto a lagoa

• Corais a curta distância dos bangalôs

(mergulhos incríveis)

• Bicicletas para adultos & crianças

• Parrotfish Kids Club  para crianças de 3 –

12 anos

• Diversos planos de refeição e pacontes de

bebidas

• 6 restaurantes e bares e celar de vinhos

• Club de recreção, centro de mergulho e

esportes aquáticos

• Over Water Spa & academia

• Elementos de design contemporâneo e

com foco nas Ilhas Maldivas e seu estilo

de decoração.

Em resumo




