
Paraísos escondidos –SonevaJani 
3Noites 

MedhufaruIslandNoonuAtoll, Maldives 

 

 

 
 

Guardiões de lugares que existiram muito 
antes de nós, a visão única é inspirada pela 
magnitude, mistério e beleza encantadora 
da natureza. Fundada em paixões o hotel faz 
parte de uma comunidade próspera que 
trabalha lado a lado com o meio ambiente 
para criar experiências personalizadas. 
 
A partir de  
USD 3.959,00** por pessoa em apartamento 
duplo 
 
Saiba mais 
O Soneva oferece experiências únicas e que 
correspondem à uma interpretação do que é 
luxo. A definição de luxo é algo raro, e na 
sociedade atual isso é paz, tempo e espaço. 
Luxo é sentir a areia entre os dedos dos pés 
e jantar sob a cobertura de um bilhão de 
estrelas. 

 
Destaques: 
 

 Pacote Land & Sky- fotografia & 
vídeo com drone - Exclusividade Just 
Tur *; 

 Crédito de US$ 250,00 por villa**; 

 Localizado no BaaAtoll patrimônio da 
biosfera da Unesco; 

 Tomar um banho relaxante sob o céu 
aberto ou assistir a um filme sob um 
dossel iluminado pelas estrelas; 

 Em essência, oferecem um estilo de 
vida mais lento e apreciativo; 

 A intenção é fornecer luxo real e 
experiências que são raras e tocam 
os corações dos viajantes; 

 Sala de chocolate e Sorvetes com 60 
sabores à vontade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  ROTEIRO 

1° dia –SonevaJani 
Chegada ao Aeroporto Internacional Ibrahim Nasir, também conhecido como Aeroporto Internacional 
de Malé e traslado via seaplane. Devido à natureza única de decolar e pousar na água, o hidroavião 
nove lugares operam apenas durante o dia (06:00 às 16:00) e voa diretamente do Aeroporto 
Internacional de Malé para Soneva. 
 
O hotel: 
O Soneva oferece experiências únicas e que correspondem à uma interpretação do que é luxo. A 
definição de luxo é algo raro, e na sociedade atual isso é paz, tempo e espaço. Luxo é sentir a areia 
entre os dedos dos pés e jantar sob a cobertura de um bilhão de estrelas. Luxo significa reconectar-
se consigo mesmo e com o ambiente natural, por isso as experiências criadas para os hóspedes são os 
mais distantes possíveis do ambiente urbano. A intenção é oferecer luxo real e experiências que são 
raras e tocam em seus corações. 
 
Às vezes, a opção mais sustentável é, na verdade, a mais luxuosa. Por exemplo, para quem vive em 
um contexto urbano, a salada fresca colhida naquela manhã torna-se mais luxuosa do que as carnes 
e frutos do mar importados que possam estar no cardápio. Esses ingredientes não são luxuosos, 
apenas caros, nem são raros para a elite urbana que vive nas capitais. Já uma salada de rúcula 
colhida naquela manhã é certamente uma raridade e, portanto, um luxo raramente alcançado por 
uma pessoa que vive em um ambiente urbano. 
 
Em essência, o hotel oferece um estilo de vida mais lento e apreciativo. Pessoas ricas hoje vivem em 
cidades, em caixas: nossos apartamentos são caixas, nossos carros são caixas e nossos escritórios são 
caixas. É quase impossível respirar ar puro. Passar pouco tempo em nossos resorts permite que as 
pessoas esqueçam as supostas necessidades da vida, desde verificar seu smartphone até vestir roupas 
elaboradas. 
 
Gastronomia: 
TheCrabShack - Frutos do Mar, Internacional 
Com um deck no andar de cima para assistir o pôr do sol, experimente o curry do SriLankaMudCrab 
ou os caranguejos do Alasca que são servidos durante a semana. Uma seleção de vinhos rosés é o 
destaque do cardápio de bebidas. Recentemente eleito o 'Restaurante Mais Romântico do Mundo' na 
CNN.com. 
 
GuessWho´sCooking - Internacional 
Desfrute de um menu secreto, preparado por um dos chefs, em um local secreto e em constante 
mudança. Não existe menu, cada prato é feito sob medida de acordo com suas preferências. O chef 
se revelará somente após a refeição, para falar sobre o conceito, os ingredientes e o que os inspirou. 
É aconselhável que reserve antes das 16:00 h na quinta-feira. 
 
OverseasBy Mathias Dahlgren 
Da mente do aclamado chef sueco, Mathias Dahlgren, o menu do Overseas é uma ode aos produtos 
orgânicos e ao mar. Jante em pratos individuais vegetariano e à base de plantas, compartilhando 
pratos exclusivos para o almoço e jantar. 
 
SoEngaging 
Portanto, envolvente é a mesa do chef, que oferece um menu misterioso para cinco convidados 
muito especiais. Pegue um lugar na primeira fila para a ação e converse com o chef enquanto ele 
prepara pratos deliciosos e emocionantes para seus convidados de honra 
 
TheWinneCellar 
Alojado na extraordinária torre de vinhos dentro do Gathering, a Adega apresenta uma seleção que 
inclui vinhos predominantemente orgânicos ou biodinâmicos. Converse com os sommeliers ou 
organize uma degustação de vinhos privada ou jantar de vinhos no destino de sua escolha. 
 
2° dia –SonevaJani 
Dia livre para atividades no paraíso. 



 
Experiências: 
 
Mergulho com snorkel no Atol de Noonu 
Duração de 2 horas 
Tenha uma aventura aquática pelo Atol Noonu e descubra a diversidade da vida marinha das 
Maldivas, com a orientação de nosso biólogo marinho residente. Nossas tartarugas e arraias nativas 
do atol podem ter uma aparência especial enquanto você desliza pelo mar. 
 
Castawaypicnic 
Experiência exclusiva em uma praia ou ilha deserta, aproveite o tempo para um mergulho. A 
estrutura é montada no local. 
 
Jantar no DirectorsCut 
Restaurante tradicional japonês que fica ao lado Cinema Paradiso. 

Consultar valores. 
 
3° dia –SonevaJani 
Dia livre para atividades no paraíso. 
 
Experiências: 
Descubra todas as experiências disponíveis no SonevaJani e nas ilhas intocadas que os cercam. Os 
anfitriões têm o prazer de personalizar cada experiência para uma ocasião especial ou celebração. 
 
Cinema Paradiso 
Assista a favoritos clássicos e contemporâneos sob as estrelas ou leve sua experiência no Cinema 
Paradiso a novas alturas e reserve uma exibição privativa, enquanto os chefs elaboram um menu de 
comida caseira e petiscos. Coquetéis refrescantes, pipoca e sorvetes de cortesia também podem ser 
providenciados. 
 
TurtleonCall 
Dê uma olhada na vida de algumas das tartarugas marinhas das Maldivas com a ajuda do biólogo 
marinho. Não perca a chance de ver uma tartaruga mãe botar seus ovos na areia, pequenos filhotes 
fazendo seu caminho para o oceano ou ajudar tartarugas que precisam de ajuda.  
 
Café da manhã privativo no North Beachsunrise 
Deixe-nos levá-lo até a ponta norte do cais, onde um maravilhoso café da manhã continental, 
preparado na beira do mar, o aguarda. Enquanto você se delicia com uma deliciosa refeição matinal, 
aproveite a luz quase espiritual do sol nascente enquanto as ondas batem suavemente na praia. 
 
Observatório 
Visite o primeiro Observatório sobre a água nas Maldivas, onde você pode ver constelações nos 
hemisférios norte e sul. Deixe os astrônomos residentes guiá-lo através da magia do espaço e 
compartilhar seu conhecimento de como as culturas antigas usavam o céu noturno para navegar, 
colher, caçar e ensinar. 
 
Piquenique do Sonu 
Abrace a vida de náufrago e experimente o prato favorito de Sonu - almoço em uma ilha deserta 
preparado por seu chef pessoal. Dê um mergulho na lagoa azul e cristalina com o guia de mergulho 
com snorkel, enquanto seu chef prepara tentações gourmet no mais íntimo dos ambientes. 
 
SixSensesSpa 
De esfoliantes calmantes a pedras quentes tibetanas, o convidamos a embarcar em tratamentos 
sensoriais de perto e de longe.  
 
Consultar valores. 
 



4° dia - SonevaJani 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

 3 noites de hospedagem no SonevaJani com café da manhã; 
 Traslado de chegada e saída em avião de pista; 
 Pacote Land & Sky- fotografia &video com drone; 
 Crédito de US$ 250,00 por villa**; 
 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos escondidos e 01 nécessarie de linhão. 

 
Tarifa não inclui: 
 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (9%); 

 Antecipação no horário de chegada (earlycheck-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 vôos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Luxo 

Duplo* 

A partir de  
USD - P 3.959,00 

*Preços por pessoa 

  

Maldivas - Soneva Jani (One-bedroom water retreat) 

 
Duplo* 

A partir de  
USD - P 4.909,00 

*Preços por pessoa 

 

 

Maldivas - SonevaJani (One bedroom water retreat with slide)  

 

CONDIÇÕES:  



Validade: 10/05/22 a 30/09/22; 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável. 

 

Notas importantes:  

 

**Tarifa flutuante. 

 

Suplemento para traslados via seaplane: US$ 450,00 por pessoa ida e volta; 

 

 

Janela de reserva: Até 31 de novembro2021 

Estadia Mínima: 03 

 

** Crédito de US$ 250,00 por villa e para o período e pode ser utilizado para refeições, 

experiências e tratamentos de spa. 

 

Informações sobre Covid/Saúde: 

Viagem para as Maldivas 

 

Quem pode viajar 

Passageiros em viagem para as Maldivas como turistas devem apresentar uma confirmação de 

reserva em hotel para sua estadia em instalação registrada para turistas. O recurso de visto 

na chegada está disponível no momento. 

Documentos/passaportes de viagem legíveis por máquina com validade estendida não serão 

aceitos para viagens para as Maldivas. 

 

Critérios de teste para COVID‑ 19 

 

A partir de 26 de julho de 2021, o teste deve ser realizado até 72 horas antes da partida do 

primeiro ponto de embarque. Os passageiros que transitaram por mais de 24 horas devem 

repetir o teste. O certificado deve conter o nome do passageiro como aparece em seu 

passaporte e o nome e endereço do laboratório do teste. 

O teste inicial de PCR para COVID‑ 19 para passageiros em trânsito/transferência é válido 

desde que o tempo de trânsito seja inferior a 24 horas. 

Passageiros e tripulantes de aeronaves estão sujeitos a uma triagem médica na chegada. 

 

O certificado de vacinação para COVID‑ 19 deve incluir as seguintes informações: 

 Nome do passageiro (nome no passaporte) 

 Nome e endereço do laboratório de teste 

 Tipo de teste indicando teste de PCR 

 Data da coleta 

 Resultado 

 

 

https://tourism.gov.mv/en/announcements/approved_opening_dates_of_resorts_hotels_vessels_and_transit_facilities


Regulamentos da Agência de Proteção à Saúde (HPA) 

De acordo com os regulamentos locais emitidos pelo Ministério da Saúde, as chegadas de 

passageiros às Maldivas podem ser rastreadas para COVID-19. Os passageiros que 

apresentarem sintomas podem ser submetidos a testes, a critério da HPA. 

 

 

O país exige Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela. 

 
 

 

  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 Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação 
de reservas. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


