
Paraísos escondidos - Finolhu Baa Atoll  
4 noites  

  
 

 
 
Três tons de azul. Na tradução, Finolhu significa 
“banco de areia”. Inaugurado em 2016, o Finolhu 
é um dos melhores resorts de praia das Maldivas 
e se estende por quatro ilhas e suas praias têm 
cerca de dois quilômetros de extensão.   
  
A partir de   
USD 2.374,00 All Inclusive por pessoa em 
apartamento duplo  
  
Saiba mais  
Plantas tropicais alinham-se nos caminhos 
arenosos da ilha principal como em um jardim 
botânico. Como hóspede do Finolhu, você 

mergulha em diferentes mundos, e não apenas 
debaixo d'água. Com suas 125 vilas privadas e 
quatro restaurantes, o resort é tão variado 
quanto a paisagem de corais do Atol Baa.  
  
Destaques:  
 

 Secret Welcome - Exclusividade Just 
Tur; 
Traslados em hidroavião; 

 Um dos 26 atóis naturais do Oceano 
Índico; 

 O Atol de Baa, reserva da biosfera 
declarado pela UNESCO. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    ROTEIRO  
 
1° dia - Malé > Finolhu Baa Atoll  
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado em hidroavião.  
  
O hotel:  
Na tradução, Finolhu significa “banco de areia”. Inaugurado em 2016, o Finolhu é um dos melhores 
resorts de praia das Maldivas. Ela se estende por quatro ilhas e suas praias têm cerca de dois quilômetros 
de extensão. Plantas tropicais alinham-se nos caminhos arenosos da ilha principal como em um jardim 
botânico. Como hóspede do Finolhu, você mergulha em diferentes mundos, e não apenas debaixo d'água. 
Com suas 125 vilas privadas e quatro restaurantes, o resort é tão variado quanto a paisagem de corais do 
Atol Baa.  
  
Quem procura tranquilidade pode se render à música das ondas e ao azul turquesa do mar. À noite, eles 
podem dar um passeio pelo banco de areia até o Crab Shack e apreciar o pôr do sol com bebidas e 
lanches e aquela sensação de Robinson Crusoe - altamente instagramável. Aqueles que - como os 
golfinhos - preferem fazer as coisas em família ou em grupo podem criar um dia agitado para si próprios, 
incluindo mergulho, snorkeling ou uma viagem de barco ou catamarã. Ou que tal uma noite casual em 
uma de nossas festas no bar da piscina?   
  
2° dia - Finolhu Baa Atoll  
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades pessoais.  
  
Gastronomia:  
Diversidade culinária  
É tudo uma questão de frescor  
No Finolhu você pode escolher entre quatro restaurantes diferentes. O chef criou um conceito único para 
cada um deles, mas o que todos eles têm em comum é uma bela mistura de habilidade, individualidade e 
um estilo internacional que agrada a todos. O frescor dos produtos é particularmente importante para 
ele e sua equipe.  
  
Beach Kitchen  
É bem possível que você experimente um espetáculo aqui bem cedo no café da manhã - por exemplo, 
quando um grupo de golfinhos assume o centro do palco. No Beach Kitchen você tem um lugar na 
primeira fila. Situado junto ao mar, o restaurante é o centro gastronômico do Finolhu. 
Pela manhã,almoço e o jantar, pratos internacionais são preparados na hora em várias seções do buffet.  
Uma vasta seleção de pratos entre veganos, vegetarianos para fãs de peixe e amantes de carne. Em 
várias noites, o chef e sua equipe servem especialidades temáticas: italiana, asiática, maldiva, frutos do 
mar e muito mais.   
  
Kanusan  
O restaurante mais requintado, no Kanusan, o foco da culinária é asiático. O restaurante está localizado 
no Oceano Índico e pode ser alcançado através de um pequeno cais de madeira. Tem o seu próprio bar 
onde pode saborear um aperitivo enquanto se prepara para o jantar. E você pode fazer isso na varanda 
externa ou dentro do restaurante, que é ambientado com luz ambiente.   
  
Arabian Grill  
No Arabian Grill, os chefs levam você a uma viagem culinária ao Norte da África. Uma festa para o 
paladar, olfato e até para os ouvidos, quando o som da carne fresca começa a chiar na mesa e se mistura 
com o bater das ondas. Especiarias do Magrebe como cardamomo, cominho, noz-moscada, canela e 
açafrão revelam uma sensação de bem-estar geral - por exemplo, em um tajine ou em deliciosos pratos 
de mezze contendo peixe, carne e vegetais - e talvez os melhores Hummus fora da Tunísia e Marrocos.  
  
Crab Shack  
Só um minuto. Este pequeno Crab Shack, feito de pranchas de madeira, nos fazem lembrar do sonho de 
viver em uma ilha deserta. Quem sai da ilha principal chega em aproximdamente 20 minutos - uma ótima 
caminhada. Ao meio-dia você pode saborear camarões ao sol com uma taça de vinho ou apenas tomar um 
drink e petiscar.  
  



Beach Club  
É aqui que tudo acontece. Se quiser ouvir sons descontraídos, pode desfrutar da música aqui desde o 
início da manhã até tarde da noite. Coquetéis exóticos ao som dos melhores DJs, festas na piscina 
inspiradas no slogan “Noites brancas". Isso dá ao Finolhu mais uma característica inconfundível entre os 
resorts nas Maldivas - é como se este bar tivesse um toque de Ibiza e Mykonos.  
  
Milk LAB  
Aonde quer que sua viagem no Finolhu o leve, você sempre vai passar pelo Milk LAB. O que poderia ser 
mais conveniente? Um milkshake depois de uma partida de tênis. Uma bebida protéica após o treino ou 
um café expresso quando você faz uma pausa.  
  
3° dia - Finolhu Baa Atoll  
Café da manhã no hotel.  
  
Dia livre para atividades pessoais.  
  
Esportes aquáticos não motorizados.   
  
Músculos ao vento  
Na água, todos os seus músculos estão ativos. Seja em caiaque, remo em pé, windsurf ou vela em um 
catamarã. Você sentirá a energia do seu corpo, o movimento do mar e a força do vento. A equipe 
fornece ajuda e orientações no Centro de Esportes Aquáticos, onde você poderá retirar emprestado o 
equipamento gratuitamente. O centro de esportes fica na ilha principal, bem em frente ao Milk Bar e ao 
Fitness Center, e está aberto diariamente das 09h00 às 18h00.  
  
Passeio de caiaque  
Retire um caiaque e saia através de águas cristalinas ainda espelhadas, explorando a lagoa ao redor 
de Finolhu com uma vista da linha de água.  
  
Remo  
O Stand Up Paddle Boarding tem roubado o espetáculo dos esportes aquáticos e não sem razão. Esta 
forma divertida e relaxante de entrar na água é uma forma pacífica para toda a família desfrutar das 
águas das Maldivas.  
  
Windsurf  
Uma escolha de tamanhos de vela está disponível no Centro de esportes aquáticos, adequado para todos 
os níveis, desde iniciantes até profissionais experientes, aproveite o vento e pegar as ondas.  
  
Catamarã  
Aqui encontrará um bonito cenário para velejar, então por que não explorar as águas cristalinas e as 
lagoas de areia no Catamarã a Vela.  
  
4° dia - Finolhu Baa Atoll  
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades pessoais.  
  
O hotel dispõe de várias experiências, uma das mais famosas é a tenda bolha de praia, saiba um pouco 
mais.  
  
Uma experiência cósmica  
Dormindo sob as estrelas. Uma noite romântica juntos longe do mundo. Sozinho no banco de areia, cerca 
de 100 metros atrás do Crab Shack. Uma estadia no Finolhu Bubble será com certeza inesquecível. Esta 
esfera de experiências com duche e WC próprios está bem equipada com chão de madeira e cama de 
casal com a melhor roupa de cama. Acordado ou adormecido - aqui você experimentará uma sensação de 
infinito. Acima de você cosmos e a escuridão do céu, através dos quais a Via Láctea brilha como uma 
obra de arte.  
O pacote inclui um barcecue particular na praia e um café da manhã também na praia, esta experiência 
custa a partir de US$ 800,00 por casal mais impostos.  
  
5° dia - Finolhu Baa Atoll > Malé  



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

  

    INCLUI  
  

 04 noites de hospedagem no Finolhu Baa Atoll com regime All Inclusive; 

 Traslado de chegada e saída em hidroavião; 

 Secret Welcome; 

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

Tarifa não inclui:  
 

 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 
 

  Validade de tarifa: 17/7/21 a 31/8/21 

Duplo* 

USD - P 2.592,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Lagoon Villa)  
 

  Validade de tarifa: 17/7/21 a 31/8/21 

Duplo* 

USD - P 3.021,00 

*Preços por pessoa 

  



Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Ocean Pool Villa)  
 

 

 

  Validade de tarifa: 01 a 30/09/21 

Duplo* 

USD - P 2.374,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Lagoon Villa)  
 

  Validade de tarifa: 01 a 30/09/21 

Duplo* 

USD - P 2.802,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Ocean Pool Villa)  
 

 

 

  Validade de tarifa: 01 a 31/10/21 e 01/12/21 a 23/12/21 

Duplo* 

USD - P 2.665,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Lagoon Villa)  
 

  Validade de tarifa: 01 a 31/10/21 e 01/12/21 a 23/12/21 

Duplo* 



USD - P 3.094,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Ocean Pool Villa)  
 

 

 

  Validade de tarifa: 01 a 30/11/21 

Duplo* 

USD - P 2.811,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Lagoon Villa)  
 

  Validade de tarifa: 01 a 30/11/21 

Duplo* 

USD - P 3.239,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Ocean Pool Villa)  
 

 

 

 

  Validade de tarifa: 24/12/21 a 06/01/22 

Duplo* 

USD - P 3.775,00 

*Preços por pessoa 

  



Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Lagoon Villa)  
 

  Validade de tarifa: 24/12/21 a 06/01/22 

Duplo* 

USD - P 4.184,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Finolhu Baa Atoll (Ocean Pool Villa)  

 

CONDIÇÕES:   

  

Validade: 06/01/2022;  

Crianças: 01 criança abaixo de 12 anos podem compartilhar uma villa com dois adultos (apenas 

com as camas existentes) por $ 6 de imposto verde por noite no mesmo plano de refeições dos 

pais, 02 crianças com menos de 12 anos também pode compartilhar com dois adultos (apenas 

com a cama existente) com custo extra de US$ 125,00 por noite no mesmo plano de refeições 

dos pais. As refeições para crianças serão apenas dos menus infantis. Os traslados para as 

crianças (2 a 11 anos) terá a taxa de contrato de USD 455,00 por chd;   

Check-in: 14h  

Check-out: 12h   

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 50% de multa para cancelamento feito com pelo 

menos 60 dias antes da data de chegada e 100% de multa para cancelamento com 59 dias ou 

menos antes da data da chegada.  
A Just Tur poderá cobrar até 20% de taxas em caso de reembolso.  
  
Notas importantes:   
Inclusões do regime All Inclusive: 
Café da manhã no Beach Kitchen, com sucos de fruta frescas ( laranja, maça, cenoura e 
melancia) os demais são cobrados conforme consumo. 
• Almoço no Beach Kitchen ou Pizza Counter. 
• Jantar no Beach Kitchen ou Pizza Counter. 
• Experiência de restaurante àla carte (aplicável a convidados permanecendo por um mínimo de 
5 noites) (Reservas antecipadas são sugeridas para garantir sua mesa). 
o Um almoço no CrabShack; o Um jantar no Kanusan; o Um jantar no ArabianGrill; 
• Para sua segunda visita nos nossos restaurantes de especialidade, receba os seguintes créditos 
não-cumulativos: (Nota: Se sua estadia inteira é menor que 5 noites, nenhum crédito será dado e 
alimentação será cobrada por consumo). 
o $50diários por adulto para jantar; 
o $25diários por criança para jantar; 
• Pacote de Bebidas Standard: 
o Bebidas alcoólicas e não alcoólicas diárias ilimitadas de acordo com a pré-determinada Lista de 
Bebidas Standard All-Inclusive, com todas as bebidas servidas em porção individual apenas, e 
disponíveis somente nos horários de funcionamento dos bares e restaurantes; 



o 30% de desconto em bebidas das listas Premium All-Inclusive e Seleção de Bebidas Exclusivas, 
com todas as bebidas servidas em porção individual apenas; 
• Este plano de refeição não inclui o MilkLab, mini-bar no quarto e alimentação in-villa, tudo o 
qual será cobrado conforme consumo.  
• Todas as outras refeições serão cobradas. 
 
Para garantir a segurança de todos, a Health Protection Agency (HPA) tornou obrigatório que 
todos os turistas apresentem um resultado negativo para um teste de ácido nucleico (teste PCR) 
para Covid-19 na chegada a partir de 10 de setembro de 2020. O teste deve ser realizado no 
máximo 96 horas antes da hora programada de partida do primeiro porto de embarque com 
destino às Maldivas. No entanto, esteja ciente de que bebês com menos de um ano de idade 
estão isentos dos requisitos de teste mencionados acima. Por favor, consulte nosso número 
circular88-PS / CIR / 2020/73.  
Além disso, aqueles que apresentam sintomas semelhantes aos do COVID-19, como temperatura 
acima de 38 graus Celsius, tosse, espirros, serão testados para COVID-19 na chegada.  
Se em qualquer momento de sua estadia um turista se hospedar em uma pousada, será 
necessário fazer um teste PCR 72 horas antes da partida programada das Maldivas. Por favor, 
consulte nosso número circular88-PS / CIR / 2020/73 e “Intervenções de saúde pública para 
reduzir o risco de transmissão de COVID 19 no setor de turismo V4”.  
  
Noite extra por pessoa base duplo:  
Lagoon Villa  
USD 395,00 - 16/05/21 a 16/07/21 e 01-30/09/21;  
USD 450,00 - 17/07/21 a 31/08/21;  
USD 470,00 - 01 a 31/10/21 e 01 a 23/12/21;  
USD 505,00 - 01 a 30/11/21;  
USD 745,00 - 24/12/21 a 06/01/22.  
  
Ocean Pool Villa  
USD 500,00 - 16/05/21 a 16/07/21 e 01-30/09/21;  
USD 560,00 - 17/07/21 a 31/08/21;  
USD 575,00 - 01 a 31/10/21 e 01 a 23/12/21;  
USD 615,00 - 01 a 30/11/21;  
USD 850,00 - 24/12/21 a 06/01/22.  
  
Benefícios para casais em lua de mel:   
1 garrafa de vinho espumante;  
1 decoração romântica na banheira;  
1 bonito bolo comemorativo;  
1 jantar romântico (sem bebidas no Kanusa ou Arabian Krill)  
Mínimo 4 noites de hospedagem.  
Obrigatório: apresentação do certificado de casamento com no máximo de 6 (seis) meses após a 
emissão será exigido para comprovação.  

 

  

   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.  

 
 


