
Paraísos Escondidos – Six Senses Laamu Summer & Drinks                                                                                                                               
05 Dias/04 Noites 

 

 

 
 
A definição de paraíso. Com o mesmo DNA da 
marca, sua construção contou com materiais 
sustentáveis que se enquadram perfeitamente 
no cenário ao redor. Produtos frescos e 
orgânicos também são colhidos da sua horta 
diariamente. Um hotel ornamental! 
 
A partir de  
USD 2.759,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Um refúgio ainda preservado: um país e milhares 
de ilhas no Oceano Índico. São mais de duas mil, 
a maioria ainda desabitada e pouco mais de 
duzentas possuem infraestrutura. Aquele mar 
transparente e azul a perder de vista, um 
bangalô sobre as águas, areia fina que parece 
talco, atendimento afetuoso: seja bem-vindo ao 
paraíso, ele existe e se chama Maldivas! 
 
Os cento e quarenta atóis que se dividem entre 
paraísos ainda escondidos e hotéis rústicos até os 
ultra luxuosos: seja qual for a sua escolha, 
prepare-se para ter uma overdose de tons de 
azul e ver diversos peixes coloridos. Não em vão 
é um dos destinos mais românticos e mais 

procurados no mundo para casais em lua de mel. 
Mas não pense que o destino é somente 
romance, as ilhas transbordam em opções para 
todos os perfis de viajantes, seja uma família ou 
um grupo de amigos. 
 
Destaques: 
 

 Welcome Secret - Exclusividade Just 
Tur; 

 Pacote de bebidas; 

 Cortesia de meia pensão; 

 Desconto na hospedagem e traslados; 

 Exclusivo Atol Laamu; 

 Hotel totalmente comprometido com o 
desenvolvimento de um negócio 
sustentável, com responsabilidade 
ecológica e social; 

 Em dias específicos, assista a filmes de 
grande sucesso em uma tela grande sob 
um céu de estrelas; 

 Possibilidade de surfar na mais famosa 
onda das Maldivas: Yin Yang.  

 

  



  ROTEIRO 

1° dia – Malé >Six Senses Laamu 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé (MLE), recepção até o saguão do terminal doméstico e 
voo de 35 minutos para o Aeroporto Kadhdhoo de Laamu, em seguida a viagem segue em lancha de 
15 minutos até o resort Six Senses Laamu. 
 
O hotel: 
O exclusivo atol Laamu é um paraíso possível de ser alcançado de avião saindo de Malé e depois por 
um barco. Com o mesmo DNA da marca, sua construção contou com materiais sustentáveis que se 
enquadram perfeitamente no cenário ao redor. Produtos frescos e orgânicos também são colhidos 
da sua horta diariamente. 
É possível avistar golfinhos da ilha pontilhada de corais e procurar peixes-papagaio e tartarugas sob 
as águas transparentes do atol. 
O Six Senses Laamu está comprometido em reduzir a pegada de carbono nas atividades relacionadas 
com o resort e spa, que são o resultado das acomodações que oferecem, assim como do 
restaurantes, excursões, tratamentos de spa, esportes e atividades aquáticas. São totalmente 
comprometidos com o desenvolvimento de um negócio sustentável, com responsabilidade ecológica 
e social, utilizando os indicadores definidos pela Agenda 21 e pelo Green Globe Benchmarking. 
 
Para encerrar bem o seu dia escolha uma das alternativas gastronômicas do Six Senses Laamu que 
foram projetadas para trazer o melhor da ilha. 
Recomendamos o Zen um restaurante asiático oferecem uma abordagem moderna ao menu Kaiseki 
tradicional, incluindo o melhor sushi e sashimi. 
 
2° dia – Six Senses Laamu 
Café da manhã no restaurante Longitude, um ambiente a céu aberto, com dois andares para 
começar bem o seu dia. 
Dia livre para atividades no paraíso. 
 
Sugestões para este dia: 
 
Explore o mundo subaquático e aproveite as águas claras mergulhando ou praticando snorkel. Os 
esportes aquáticos caiaque, navegação de catamarã, paddlebaoding; windsurf e aulas de yoga em 
grupo estão incluídas na diaria. 
 
O "ICE", uma sorveteria oferecem uma variedade enorme de sorvetes, também está incluída. O Ice 
fica aberto diariamente das 12:30 às 22:30 
 
Aos sábados, domingos, segundas e quartas-feira, assista a filmes de grande sucesso em uma tela 
grande sob um céu de estrelas. 
 
3° dia – Six Senses Laamu 
Café da manhã no restaurante Longitude, um ambiente a céu aberto, com dois andares para 
começar bem o seu dia.  
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Sugestões para este dia: 
No período de maio a setembro é a época das melhores ondas, então se você gosta de surfar este é 
o momento. A YinYang Surf Break, é a onda mais famosa das Maldivas, e fica a poucos metros de 
distância do resort. Viagens diárias de barco são organizadas durante esta temporada. 
 
4° dia – Six Senses Laamu 
Café da manhã no restaurante Longitude, um ambiente a céu aberto, com dois andares para 
começar bem o seu dia.  
Dia livre para atividades pessoais. 
 
O resort dispõe de experiências únicas e personalizadas ( consultar valores): 



Refeições privativas ou coquetéis no banco de areia, mesa submersa ou jantares à luz de velas na 
praia; 
 
Café da manhã matinal enquanto o sol nasce; 
Coquetel à noite assistindo o pôr do sol ou um jantar barbecue cercado pelo Oceano Índico; 
Duas vezes por semana, um churrasco de lagosta e frutos do mar no Leafbeach; 
Cinema privado no banco de areia 
 
Jantar privativo na praia, apenas para dois, uma experiência romântica à luz de velas; 
Cruzeiro ao pôr do sol em busca de golfinhos, enquanto desfrutam de um bebida refrescante e 
canapés a bordo; 
Adega, degustações, jantares e harmonizações de vinhos. 
 
5° dia – Six Senses Laamu > Malé 
Café da manhã no hotel e check-out. 
Em horário oportuno traslado ao aeroporto. 

 

VALORES 
 

  Luxo 

Duplo* 

USD - 
P 2.759,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas - SixSensesLaamu (LaagonWater Villa)  
 

  Luxo 

Duplo* 

USD - 
P 3.225,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas - SixSensesLaamu (SunsetLaamuWater Villa)  
 

  Luxo 

Duplo* 



USD - 
P 3.957,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas - SixSensesLaamu (OceanWater Villa with Pool)  
 

  

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no Six Senses Laamu com regime de meia pensão; 

 Pacote de bebidas incluindo:  

 Água, refrigerantes, sucos naturais, coquetéis sem álcool, chá e café; 

 Rum - Bacardi White e Captain Morgan Dark; 

 Whisky - Jim Beam White Label, Johnnie Walker RedLabel; 

 Gin - Beefeater; 

Vodka - Stolichnaya; 

 Tequila - Sauza Silver; 

 Cerveja - Lion / Heineken / Tiger (garrafa) quando disponível; 

 Coquetel / Mocktails da (lista selecionada); 

 Vinho e espumante (lista selecionada); 

 Traslado via seaplane regular desde Mahe; 

 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos escondidos e 01 nécessaire de linhão. 
 
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; 

 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”. 

 

  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. 



 

  INFORMAÇÕES 

Validade: 30/09/2021 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de 
suplemento; 
Check-in: 14h 
Check-out:12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:Tarifa não reembolsável. 
 
Notas importantes: 
A Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso; 
 
Baixa temporada: 11/04/21-30/09/21; 
 
A franquia de bagagem no voo doméstico é de 20 quilos, o excedente deve ser pago no local.  
 
Promoções aplicadas: 
30% OFF na tarifa de quarto contratada. 
Adicional: 

 10% EBO (Early Bird Offer), válido apenas para reservas com no mínimo 30 dias de antecedência. 

 Meia pensão gratuita para apenas duas pessoas 

 30% DE DESCONTO nos traslados 

 A oferta acima só pode ser combinada com os benefícios de lua de mel / aniversário. 

 A oferta acima está disponível para reserva a qualquer momento até o final de setembro de 2021 

 
Protocolos COVID 19 – Six Senses Laamu 
1. Qual é a política de cancelamento e reembolso caso o cliente tenha um teste Covid-19 
positivo em até 96 horas do check-in? 
Cancelamento gratuito mediante prova de resultado positivo. Um documento oficial das 
respectivas autoridades de saúde / posto médico comprovando que o cliente obteve um resultado 
positivo. Isso deve ser enviado o mais tardar 72 horas antes da sua chegada prevista às Maldivas. Se 
o cancelamento for recebido menos de 72 horas antes da chegada, aplica-se a taxa de 
cancelamento total. 
 
2. Qual é a sua política de cancelamento e reembolso caso o teste do hóspede seja positivo para 
COVID em até 14 dias antes a chegada? 
Cancelamento gratuito com prova de resultado positivo no prazo de 14 dias antes da chegada. 
Um documento oficial (em inglês) das respectivas autoridades de saúde / centro médico 
comprovando que o hóspede tem um resultado positivo. Isso deve ser enviado dentro de 14 dias e 
não menos que 96 horas antes da sua chegada prevista às Maldivas. 
 
3. Qual é a política de cancelamento em caso Maldivas feche suas fronteiras ou o Six Senses 
Laamu feche? 
Carta de crédito total caso os embarques para as Maldivas fechem. O mesmo se aplica se o Six 
Senses Laamu fechar. 
 
4. Qual é a sua política de reembolso caso o país de residência impeça de sair devido 
ao COVID19? 
Caso o país de origem imponha uma proibição de viagem para as Maldivas ou em geral não 
permitindo viagens internacionais devido ao COVID19, os hóspedes têm a opção de adiar para uma 
data futura ou cancelar totalmente a reserva e receber um reembolso. 
 
5.Qual é a sua política de cancelamento e reembolso no caso de a companhia aérea cancelar 
ou reagendar um voo confirmado dentro de 96 horas? 
Sem reembolso. O Six Senses Laamu aceita uma mudança de data com base nas novas datas 
propostas pelas companhias aéreas / hóspedes, desde que dentro da mesma temporada. Se a 



companhia aérea cancelar devido ao fechamento da fronteira, reembolso ou alteração da reserva 
serão aceitos. 
 
6. Qual é o protocolo se o teste de um hóspede for positivo durante a estadia e for forçado 
aentrar em quarentena? 
Isolar o hóspede, rastrear o contato, avisar a Agência de Proteção à Saúde e garantir que o 
hóspede seja mantido em quarentena por 14 dias, após o que o hóspede tem permissão para sair do 
resort no dia 15, desde que não tenha sintomas relacionados ao COVID19 em pelo menos nos últimos 
4 dias. Uma área dedicada do resort é usada para hóspedes que precisam entrar em quarentena. 
Todos os custos relacionados à quarentena, incluindo despesas médicas, são de responsabilidade 
exclusiva do hóspede. 
 
7. O hotel oferece uma taxa especial de quarentena para o restante da estadia? 
USD 550 sujeito a impostos, taxa de serviço, GST por villa, por noite, e greentax de USD 6 por 
pessoa, 
por noite. 
 
8. Caso os hóspedes não possam viajar devido às restrições do COVID19 e desejem alterar 
sua reserva atual para uma temporada diferente, isso seria aceito? 
Os hóspedes podem adiar a sua estadia sem custos adicionais se as alterações forem feitas na 
mesma temporada. Caso desejem mudar sua estadia para uma temporada diferente, mudanças / 
ofertas de tarifas serão aplicáveis. Um crédito será dado aos hóspedes para ser usado em F&B, Spa, 
Experiences (desde que não terceirizado) caso eles mudem a reserva para uma temporada em que a 
diferença de preço seja menor. 

 


