
Paraísos escondidos – Anantara Veli  
                                                                                                                                                        

4 Noites 

 

 

 
 
Refugie-se em um paraíso cercado pelos tons de 
azuis e pelo encanto do Oceano Índico. Navegue 
pelo mar, mergulhe nas águas rasas, divirta-se 
nas ilhas desertas. Maravilhe-se nos resorts de 
lua de mel mais luxuosos das Maldivas. 
 
A partir de  
USD 1.559,00 por pessoa base apartamento 
duplo 
 
Saiba mais 
As opções de lazer no Anantara Veli Maldives 
Resort são inúmeras! Encontre tranquilidade na 
piscina infinita e no centro de bem-estar ou 
aventure-se nos esportes aquáticos, como 
mergulho, windsurf e até mesmo wakeboard. 
Para manter a serenidade desta ilha, o Anantara 

Veli atende apenas adultos, sendo um dos 
poucos resorts exclusivos para adultos nas 
Maldivas. Prepare-se para experiências de lazer 
inesquecíveis! 
 
Destaques: 
 

 Welcome drink - Exclusividade Just Tur; 

 Meia pensão free; 

 Traslados em Speedboat  free ; 

 Ilha exclusiva para adultos; 

 Circuitos de spa para casais, cinema ao ar 
livre e jantares privativos; 

 Atividades aquáticas de windsurfe, esqui 
aquático, mergulho entre outras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ROTEIRO 

1° dia – Malé > Anantara Veli 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado em lancha com duração de 30 minutos ao hotel. 
 
O hotel: 
Refugie-se em um paraíso cercado pelos tons de azuis e pelo encanto do Oceano Índico. Navegue pelo 
mar, mergulhe nas águas rasas, divirta-se nas ilhas desertas. Maravilhe-se nos resorts de lua de mel 
mais luxuosos das Maldivas. 
 
Com 67 bangalôs sobre a água e o oceano, o AnantaraVeli apresenta um espaço luxuoso e confortável 
para seus hóspedes. Dê as boas-vindas ao sol hospedando-se de frente para o mar. Descubra 
maravilhosos tratamentos ayurvédicos no Balance WellnessbyAnantara. No pôr do sol, navegue pelo mar 
em um luxuoso "dhoni" ou aprecie um jantar sob as estrelas. 
 
Os bangalôs são divididos em cinco categorias, que possibiltam o hóspede de ter acesso direto às águas 
rasas cristalinas do oceano, e podem também oferecer banheiras de hidromassagem, piscinas 
privativas, e serviço de anfitrião. Além das maravilhosas ofertas do AnantaraVeli, a seus visitantes é 
garantido o acesso às instalações do AnantaraDhigu. 
 
 
2° dia – Anantara Veli Maldives Resort 
Café da manhã no hotel. 
 
Gastronomia: 
Aproveite suas refeições em um dos quatro maravilhosos e variados restaurantes dentro do resort Veli, 
ou em um dos dois restaurantes que estão acessíveis no resort vizinho, AnantaraDhigu. Além dos 
incríveis pratos dispostos para os hóspedes, verifique as experiências gastronômicas disponíveis! 
 
Escolha ambientes românticos à beira-mar ou sobre a água. Explore restaurantes nas Maldivas 
oferecidos pelos resorts parceiros AnantaraDhigu e Naladhu. 
 
Para o conforto dos hóspedes, há uma seleção de quatro restaurantes e bares dentro do resort Veli, que 
variam de comida original japonesa a pratos típicos italianos. Além das delícias do Veli, há a 
possibilidade de conferir as opções gastronômicas no Dhigu, como restaurante de frutos do mar sobre a 
água. 
 
Origami: Fique deslumbrado com o show ao vivo dos chefs teppanyaki cortando e picando os 
ingredientes no restaurante japonês. Comece sua noite com os novos sashimis e sushis do restaurante, 
que oferecem especial destaque às pescadas regionais de atum-amarelo. Saboreie vieiras de Hokkaido 
preparadas na grelha ou pratos exclusivos, como o robalo em fatias finas guarnecido com yuzu, óleo de 
trufas e ovas de salmão. Se quiser uma noite mais animada, experimente o menu teppanyaki de carne 
bovina Wagyu e o caranguejo-real do Alasca, que é fatiado, picado e servido na sua frente. 
 
Baan Huraa: A melhor experiência em restaurante tailandês das Maldivas. Caminhe na passarela sobre 
as águas rasas e entre em uma tradicional acomodação de teca sobre palafitas, magicamente iluminada 
pela luz do sol. Com pratos criados para serem compartilhados (à moda tailandesa), há uma variedade 
de iguarias que vão desde saladas apimentadas do nordeste da Tailândia, passando por caldos quentes 
de coco e curry do sul do país, chegando aos pratos preferidos das planícies centrais acompanhados de 
arroz perfumado de jasmim. 
 
73 Degrees: Refinada culinária italiana contemporânea. Comece o seu dia com um café fresco de grãos 
moídos na hora, ou um suco refrescante. Delicie-se com uma extensa seleção a la carte de clássicos de 
café da manhã internacionais. Volte para o jantar e saboreie a culinária italiana do chef nativo Filippo. 
Seleções de vinhos mundialmente reconhecidos elevam ainda mais a sua experiência. 
 
Dhoni Bar: Aprecie petiscos o dia todo no bar ao lado da piscina nas Maldivas. O bar na piscina oferece 
belas vistas e um clima revigorante. Saboreie cafés gelados, vitaminas e coquetéis sem álcool, além de 



uma variedade de sanduíches gourmet, paninis e pizzas assadas em forno a lenha para aguçar seu 
apetite. Pegue seu sabor favorito quando o carrinho de sorvete passar perto de você. Saboreie uma 
taça de champanhe ao pôr do sol. 
 
Sea.Fire.Salt: Aprecie seus pratos ao ar livre na varanda de madeira nas Maldivas. Saboreie pratos das 
Maldivas com ingredientes recém-pescados, como peixes de recifes, lagostas e camarões, além de 
cortes bovinos de primeira importados da Austrália. Saboreie seu prato grelhado, à tandoori, refogado 
no wok ou cozido à perfeição em forno a lenha. Descubra como os diferentes sais podem acentuar seu 
prato com as dicas do guru dos sais. Opções vegetarianas também estão disponíveis. 
 
Aqua Bar: Mergulhe na atmosfera vibrante e passe o dia todo saboreando petiscos no bar resort. 
Aproveite o sol, refresque-se na sombra ou nade até o bar para se refrescar. Saboreie um almoço leve 
ou petiscos durante a tarde e aprecie coquetéis até o pôr do sol. Localizado à beira da piscina, o Aqua 
também atende aos hóspedes nas espreguiçadeiras e nas redes na orla. 
 
Para os hóspedes que anseiam por experiências gastronômicas personalizadas, o hotel oferece 
o Diningby Design, serviço de jantar privativo em que o cliente é servido pessoalmente pelo chef. 
Saboreie uma lagosta fresca com vinho selecionado pelo seu sommelier exclusivo. Passe uma tarde de 
degustação de vinhos à beira do mar e, depois, siga de lancha para uma ilha deserta. Saboreie um 
jantar completo sob as estrelas ao som exclusivo das ondas. 
 
Ademais, o Spice Spoon serve como outra experiência personalizada maravilhosa. Descubra o chef que 
há em você com aulas de culinária passo a passo conduzidas pelo nosso chef executivo. Saboreie um 
coco fresco enquanto fatia, refoga e mexe seus pratos. Aproveite seu banquete de almoço e, em 
seguida, faça aulas de decoração de pratos e composição de mesas.  
 
** Consultar valores ** 
 
3° dia – Anantara Veli Maldives Resort 
Café da manhã no hotel. 
 
Aproveite sua estadia enriquecendo-a com experiências únicas, de uma maneira que somente o 
AnantaraVeli pode te proporcionar! 
 
Experiências: 
 
Resort Surfing: Conheça a quebra única de Veli. Desça o cais e reme até o mar, onde os swells (tipo 
"jack") do canto esquerdo crescem bem em frente ao resort. Ideal para surfistas experientes e gratuito 
ao trazer seu próprio equipamento, experimente a onda da sua vida inúmeras vezes. E ao final do dia, 
vá até o Dhoni Bar para uma bebida relaxante ao pôr do sol.  
 
Cinema sob as estrelas: Deixe-se levar pelo romance da tela e pelo estilo da ilha durante sua lua de mel 
nas Maldivas. Afunde-se em pufes gigantes sob as estrelas brilhantes do céu do Oceano Índico. Assista a 
romances épicos de Hollywood e a clássicos estrangeiros. Aproveite a pipoca como cortesia ou peça 
lanches e bebidas gourmet para compartilhar. Uma experiência mágica incomparável para sua lua de 
mel em nosso resort nas Maldivas. 
 
Mergulho Livre: Explore um mundo novo com o primeiro centro de mergulho certificado pela PADI. 
Livrando-se das restrições tradicionais do mergulho, o mergulho livre permite que você se aventure em 
uma nova experiência aquática. Uma atividade liberadora que te deixa livre para se mover 
tranquilamente pelas águas maldivías transluzentes. Sem bolhas de tanques de oxigênio para distorcer 
sua visão, a colorização da vida do coral brilha mais que nunca.    
 
Massagem Ayurvédica para casais: Sinta o êxtase dos tradicionais tratamentos de cura para duas 
pessoas no resort exclusivo para casais. Entre num verdadeiro templo de relaxamento e sinta um leve 
aroma de capim-limão e gengibre no ar. Permita a ação de mãos treinadas nas técnicas de Ayurveda 
que datam de 5.000 anos atrás. Sua jornada começa com uma massagem Abyhanga com óleos quentes 
para aliviar o estresse e melhorar a agilidade mental. Bolsas de ervas quentes de PindanaSweda 



restauram a vitalidade, enquanto a massagem intensa com Siro Abhyangam libera a tensão da cabeça, 
do pescoço, do ombro e das costas. Saia revitalizado e passe um momento agradável no jardim 
relaxante. Esbalde-se no que há de melhor em relaxamento hospedando-se num dos resorts mais 
luxuosos apenas para casais nas Maldivas. 
 
Ioga: Aulas privadas de ioga no ambiente de sua escolha. Aproveite aulas de ioga sob medida no 
conforto de seu bangalô, na praia maravilhosa, ou qualquer lugar do lindo resort o qual você sinta uma 
boa conexão. Encontre a paz interior no mais deslumbrante dos destinos.  
 
Mergulho com snorkel: Explorando a lagoa e além. Aventure-se a bordo do barco de mergulho 
especialmente adaptado, um iate privado ou o dhoni tradicional das Maldivas, rumo a recifes repletos 
de vida marinha. Passeie por cima de anêmonas que oscilam, revelando cardumes de peixes-palhaço, 
ou chegue até o fundo arenoso em busca de tubarões e raias. Os golfinhos nadam na esteira do barco, 
prometendo uma viagem mágica. 
 
** Consultar valores ** 
 
4° dia – Anantara Veli Maldives Resort 
Café da manhã no hotel.  
 
Após um dia cheio de experiências, aproveite o resort com o melhor relaxamento que as Maldivas têm 
para oferecer, através do SPA. 
 
SPA: 
Acalme seu corpo e mente com o que há de melhor em tratamentos de SPA nas Maldivas. O Balance 
WellnessbyAnantara oferece uma estrutura completa para beleza e relaxamento, incluindo técnicas 
ayurvédicas. Desfrute de salão de beleza, salas de sauna, massagens e viva experiências de tonificação, 
de cura e de leveza no AnantaraVeliMaldives Resort. 
 
Massagem Ayurvédica para casais: Sinta o êxtase dos tradicionais tratamentos de cura para duas 
pessoas no resort exclusivo para casais. Entre num verdadeiro templo de relaxamento e sinta um leve 
aroma de capim-limão e gengibre no ar. Permita a ação de mãos treinadas nas técnicas de Ayurveda 
que datam de 5.000 anos atrás. Sua jornada começa com uma massagem Abyhanga com óleos quentes 
para aliviar o estresse e melhorar a agilidade mental. Bolsas de ervas quentes de PindanaSweda 
restauram a vitalidade, enquanto a massagem intensa com Siro Abhyangam libera a tensão da cabeça, 
do pescoço, do ombro e das costas. Saia revitalizado e passe um momento agradável no jardim 
relaxante. Esbalde-se no que há de melhor em relaxamento hospedando-se num dos resorts mais 
luxuosos apenas para casais nas Maldivas. 
 
Medi Spa Cocoon: Um oásis de embelezamento e rejuvenescimento. O spa médico (com serviços 
especializados) mais luxuoso das Maldivas traz o que há de mais moderno em bem-estar estético a um 
belo santuário em ilha. Recupere a sua pele com tratamentos de oxigênio e gotas de vitaminas. Brilhe 
com tratamentos faciais de seda, diamante e ouro. Purifique-se de dentro para fora para revelar-se 
mais jovem e saudável.  
 
Experiência de Tonificação (120 minutos): Fique mais firme, contornado e relaxado nesta produtiva 
jornada de spa. Uma esfoliação podológica e corporal completa prepara você para uma massagem de 
aromaterapia. O cardamomo perfumado desintoxica, a rosa mosqueta nutre e a gotukola – a "fonte da 
vida" – cura. Relaxe profundamente envolvendo todo o seu corpo e, em seguida, deleite-se com um 
banho perfumado. 
 
Experiência de Cura (120 minutos): O nim indiano, conhecido como a "árvore farmacêutica" na Índia 
antiga por causa de suas inúmeras propriedades curativas, suaviza, acalma e purifica a pele. Aproveite 
uma esfoliação podológica personalizada, seguida de uma esfoliação corporal completa. Sinta o efeito 
refrescante de uma massagem aromática, envolva-se em um invólucro terapêutico e aprecie um banho 
de imersão. 
 
Experiência de Leveza (120 minutos): Desperta seus sentidos completamente e mantém seu corpo 



nutrido. Infundido com ervas e aromas edificantes, este ritual holístico traz esfoliação podológica, 
esfoliação corporal completa, massagem com bálsamo nobre para abrir os pontos marma (canais de 
energia do corpo) e, por último, invólucro terapêutico e banho. 
 
** Consultar valores ** 
 
5° dia – Anantara Veli Maldives Resort  > Malé 
Café da manhã no hotel e em horário oportuno, traslado em lancha ao aeroporto. 
 
Boas Experiências!!! 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no  Anantara Veli com regime de meia pensão; 

 Welcome drink - Exclusividade Just Tur; 

 Traslado de chegada e saída em speedboat; 

 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos escondidos e 01 nécessaire 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 
 

  Período: 01-31/08/21 e 01/10/21-30/11/21  

Duplo* 

USD - 
P 1.686,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas – Anantara Veli Maldives Resort (Over Water Bungalow)  
 

 



  Período: 01-31/08/21 e 01/10/21-30/11/21 

Duplo* 

USD - 
P 1.855,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas – Anantara Veli Maldives Resort (Superior Over Water Bungalow)  
 

 

  Período: 01-31/08/21 e 01/10/21-30/11/21 

Duplo* 

USD - 
P 2.061,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas – Anantara Veli Maldives Resort (Ocean Pool Bungalow)  
 

 

  Período: 01-31/08/21 e 01/10/21-30/11/21 

Duplo* 

USD - 
P 2.802,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas – Anantara Veli Maldives Resort (Deluxe Over Water Pool Bungalow)  

 

  

  Período: 01-30/09/21 

Duplo* 



USD - 
P 1.559,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas – Anantara Veli Maldives Resort (Over Water Bungalow)  
 

 

  Período: 01-30/09/21 

Duplo* 

USD - 
P 1.707,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas – Anantara Veli Maldives Resort (Superior Over Water Bungalow)  

 

 

  Período: 01-30/09/21 

Duplo* 

USD - 
P 1.864,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Maldivas – Anantara Veli Maldives Resort (Ocean Pool Bungalow)  

 



  Período: 01-30/09/21 

Duplo* 

USD - 
P 2.395,00 

*Preços por 
pessoa 

  

(Maldivas – Anantara Veli Maldives Resort (Deluxe Over Water Pool  Bungalow) 
 

 

 

  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 pagamento com cartão: 
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 

CONDIÇÕES:  
 
Validade:30/11/2021 - exceto datas de black-out; 
Crianças: Não é permitido; 
Check-in: 12h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/alteração:  
Alterações e cancelamentos fora da alta temporada pode ser realizadas com antecedência de 15 dias 
sem multas por parte do hotel, fora desse prazo uma multa de 100% será aplicada; 
Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar 25% de taxas.  
 
Notas importantes:  
Ofertas para vendas finalizadas até 30/09/2021; 
Traslados são free apenas nas categorias Ocean Pool Bungalow& Deluxe Over Water Pool Bungalow; 
 
Meia pensão: 
Os hóspedes podem jantar no Fushi Café e no 73 Degrees. Os restaurantes de especialidades: Origami, 
Sea.Fire.Salt, Terrazzo e Baan Huraa  não estão incluídos nos planos de alimentação e serão cobrados 
conforme consumo. 
Os planos de refeições são baseados em um menu de três pratos ou sistema de buffet que são 
compostos por entrada, prato principal e sobremesa. Bebidas exceto água não estão incluídos. 
 
Datas de black-out: 



Ocean Pool Bungalow 
04 - 10 August 2021 
29 - 31 October 2021 
01 - 05 November 2021 
11 - 16 November 2021 
 
Deluxe Over Water Pool Bungalow 
20 - 31 October 2021 
01 - 13 November 2021 
26 - 30 November 2021 

 


