
                                                                                            Paraísos Escondidos: Niyama Private 
Islands  

 

6 Dias / 5 Noites 

 

Refugie-se nesse santuário que traz uma 
sensação de isolamento ao longo do oceano ao 
olhar pro infinito.  O atol de Dhaalu, onde está 
localizado o Niyama Resort, tem alta 
concentração de tartarugas marinhas e 
golfinhos além da rica vegetação com palmeiras 
e folhagens verdes com flores de hibiscos, que 
a noite são iluminadas por tochas ecológicas. 
 
A partir de  

USD 2.646,00 por pessoa com meia pensão 
base apartamento duplo 
 
Saiba mais 

Um santuário perfeito com uma experiência 
incomparável nas Maldivas. Encontre o seu 
local preferido, sinta-se confortável nesse 
paraíso nas Maldivas e reveze entre 
revigorantes prazeres para refrescante 
serenidade. O Niyama Private Islands Maldives, 
o playground da natureza, se destaca como 4º 

lugar no Condé NastTravelerReader'sChoice 
Awards na categoria "Best Resort Worldwide" e 
o 2º lugar na categoria "Top Resorts da Índia 
Oceano'.  
 
Destaques: 
 

 WelcomeSecret - Exclusividade Just 
Tur; 

 Reserve uma Villa Beach Pool e ganhe 
um upgrade para Villa Water Pool; 

 Crédito único de resort de USD 100 por 
villa; 

 Desconto para compra antecipada; 

 Único resort luxuoso nas Maldivas com 
praia de surfe no local; 

 Restaurante submerso; 

 Grande variedade de atividades 
aquáticas e na ilha; 

  



  ROTEIRO 

1° dia – Malé >Niyama Private Islands Maldives 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado em voo doméstico de 30 minutos ao Aeroporto 
de Dhaalu, seguido de um traslado de 10 minutos em lancha até o hotel Niyama. 
 
O hotel: 
Deixe o pôr-do-sol âmbar e a brisa da ilha seduzi-lo ao ar livre nas Ilhas Privadas Niyama, um dos resorts 
mais hipnotizantes das Maldivas. 
 
Cada vila é uma acomodação de luxo com um deck isolado que oferece pura privacidade para se deleitar 
nos chuveiros ao ar livre, mergulhar ao luar ou passar uma tarde íntima sob o sol. Mas desfrutar das 
acomodações pode ser igualmente agradável. Todos os quartos possuem cama king-size, Deli-In com 
frigorífico de tamanho normal transbordando snacks gourmet, acompanhados de entretenimento no 
quarto com televisor LED, sistema Bose de som surround e uma seleção de filmes internacionais, além 
do serviço de um mordomo (Thakuru) – para o suprassumo do luxo. 
 
Luxuosas, as ilhas gêmeas Play e Chill oferecem cada uma experiência igualmente memorável, mas de 
maneiras diferentes. 
 
Play: Diversão na copa das árvores. Mergulhe no horizonte sem fim. Presenteie-se com algo especial: 
localizadas nas praias de areia branca, as vilas são ideais para lua de mel em busca de emoção, casais 
ativos e famílias exigentes. 
 
Chill: Desfrute de momentos de tranquilidade no DRIFT Spa, um oásis de relaxamento e bem-estar. 
Experimente mimos culinários no mar. Sente-se e desfrute de momentos relaxantes rodeado por um 
ambiente marinho deslumbrante. 
 
 
2° dia – Niyama Private Islands Maldives 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
O Niyama conta com uma estrutura incrível para amparar o hóspede com entretenimento e conforto 
garantidos. 
 
Em ambas as ilhas, as facilidades dispostas foram todas pensadas em seu conforto, comodidade, lazer e 
luxo. Descontraia no The Lair, mexa-se no Active, ou dê seu máximo no ginásio aberto 24 horas. Onde é 
que você vai conseguir o seu momento Zen? 
 
Ginásio 24h: Esculpe seu corpo através de treinamentos de alta intensidade, faça exercícios aquáticos 
ou pratique Cardio Kickboxing. Una saúde a lazer, e aproveite aulas que variam de natação a artes 
marciais; para os jovens e crianças também são disponíveis aulas fitness. 
 
Programação Active: O coração da ilha para os amantes dos jogos. A competição torna-se digitalmente e 
pessoalmente feroz. Aperfeiçoe o seu swing, lançamentos e pontaria, nas salas de simuladores, 
enquanto aperfeiçoa as suas competências no golfe, futebol, futebol americano, basquetebol, tiro (tiro 
aos pratos ou tiro ou alvo) e hóquei no gelo. Desafie os amigos e a família para os dardos, bilhar, futebol, 
ténis de mesa ou a excitação do PS4 ou do Xbox. 
 
The Lair: Sinta a brisa fresca do interior climatizado – quando se reclina com um novo livro, revista ou 
contempla simplesmente as vistas pristinas do Recreio da Natureza. Retire-se para o The Lair, o lounge 
Niyama na ilha de Chill. Dê uma vista de olhos pela biblioteca de DVDs, leia ou converse na serenidade 
imaculada deste canto acolhedor do atol. 
 
Explorers Kids Club: Entretenimento de luxo para os pequeninos VIPs. No coração da ilha de Play, o 



clube para crianças Explorers satisfaz a imaginação de todas as idades. Este clube tão maldivo para 
crianças imerge os pequenos na natureza surpreendente e na beleza cultural das ilhas – das canções de 
embalar Dhivehi à observação de golfinhos. Os jovens VIPs aventuram-se em safaris, exploram a vida 
selvagem, tornam-se gourmets com aulas Master Chef, observam golfinhos e mergulham em atividades 
familiares, com luxos reinventados para arrebatarem os hóspedes entre os 12 meses e os 12 anos. 
 
3° dia – Niyama Private Islands Maldives 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 
Paire sobre a água. Mergulhe no mar. Suba nas copas das árvores ou dance em meio às labaredas. 
Selecione o seu cenário perfeito – ou deixe que as suas fantasias criem uma nova realidade 
gastronômica em um restaurante debaixo d'água. A sua aventura culinária pela cozinha asiática nas 
Maldivas não conhecerá limites no Niyama, com nove restaurantes únicos com experiências 
gastronômicas multiculturais. 
 
Epicure: Massas folhadas com coberturas paradisíacas abrem a manhã com um início simplesmente 
divino. Continue com saladas de fruta feitas na hora com frutas familiares e exóticas ou uma omelete 
recheada de queijos finos e uma mescla de ervas aromáticas finamente picadas. Desde um vasto 
pequeno-almoço bufete aos almoços e jantares à la carte, o Epicure oferece o prazer à beira da piscina 
infinita no seu máximo elegante, descontraído e delicioso. Beba de uma seleção de 18 chás e 280 vinhos 
diferentes. 
 
Edge: Transporte rápido por lancha. Acariciado pela brisa sob as curvas brancas do teto em tenda. Com 
as águas cristalinas a seu lado. Sabores delicados do Oceano Índico roubados a esculturas de obras-
primas culinárias nos pratos à sua frente. Restaurante sobre a água exclusivo acessível apenas de 
barco, o Edge centra-se no marisco fresco local, incluindo apenas peixe do recife maldivo, realçado por 
técnicas modernas.   
 
Nest: O canto dos pássaros chama através das copas. Explore o surreal a seis metros de altura ou 
enfiado entre as vinhas serpenteantes no andar ao nível da floresta. Para uma refeição teatral, a mesa 
teppanyaki é a mais desejada da casa. Acompanhe a sua refeição com as recomendações do Mestre 
Sake. Prove o café mais caro do mundo, o Black Ivory. Experimente o final doce da sobremesa de 
assinatura do Nest’s: Café LuwakBrûlée, leite creme macerado com uma receita secreta com essência 
de KopiLuwak e acompanhado por gelado de banana assada.   
 
Subsix: Chegue ao Subsix de lancha e desça uma emocionante escada de três andares. Lustres 
abstratos italianos iluminam a descida como um coral brilhante. A seis metros debaixo da superfície da 
água, esconda-se nas curvas fascinantes de um bar inspirado nas ameijoas, enfiado em cadeiras de 
anêmona confortáveis sob as ondas suaves das conchas pendentes do teto. Mergulhe em pequenos-
almoços de champagne, almoços subaquáticos, jantares gourmet e festas reluzentes que iluminam a 
noite ao lado do espetáculo do recife. 
 
Tribal: Escondido nos muros de boma, jante pratos exclusivos do restaurante como o Big Afrikaaner – 
entrecosto no churrasco com presença de lima, sal de margarita e o picante do chipotle. Mergulhe o 
Bobotie de Avestruz quente num néctar celestial de chutney de pêssego, piripiri doce ou a acidez do 
confitado de tomatilho. Depois do jantar, absorva o ambiente com um café Jebena de grãos africanos 
moídos e torrados no local – desde o moca intenso do Harra etíope ao Yrigacheffe aromático às seleções 
das colinas e das montanhas de todo o continente.   
 
Blu: Pela manhã, tome batidas e misturas de sucos, saboreie crostinis gourmet cobertos por sabores 
marcantes, ovos de 12 maneiras ou a sua própria receita. Ao almoço e ao jantar, você tem à sua 
disposição saladas inspiradas na cozinha mediterrânica, sanduíches, mariscos, massas desde as mais 
elaboradas às sem glúten, pizzas, delícias asiáticas e esplendor tropical de cortesia. Os Sunshine 



Thakurus circulam com água, protetor solar, iPads, toalhas e refrescos de coco, espetadas de fruta e 
gelados de água. 
 
Dune: Almoce descalço nas areias brancas Lounge de Cocktail em pufes e um teto de nuvens errantes. 
À medida que a noite cai, o clube da praia agita-se, com o DJ a mandar batidas chill pela brisa do 
oceano. As estrelas brilham dia e noite em cocktails reluzentes. Experimente o cocktail fumegante 
Meduse ou misturas criadas com licores envelhecidos nos nossos barris de madeira de carvalho da ilha 
com infusões de frutos, licores florais ou toques orgânicos. Sheesha à beira mar. 
 
Fahrenheit: Entre num espaço de luz. Fique suspenso na natureza neste lounge no telhado. Os raios de 
sol penetram através das paredes de vidro e o Oceano Índico está ali mesmo à sua frente. Sinta o calor 
da paixão, acompanhado de frescos e deliciosos cocktails de rum envelhecido localmente. Instale-se 
num sofá aconchegante. Beba de um cocktail fresco ou um vinho espumante e assista ao céu passar de 
uma tonalidade laranja para rosa. Quando o sol se põe, o pulso acelera e a música sobe. Feche os seus 
olhos e absorva a batida, ou deixe que o seu corpo siga o ritmo. 
 
The Deli: Delicie-se com as guloseimas tentadoras nos frascos. Leve consigo um batido ou um café 
intenso acabado de fazer. Escolha entre os salgados, paninis, ciabatas, pastéis e outras delícias. Peça 
ao barista para fazer um batido de gelado caseiro, ou opte por algo mais saudável com frozen yoghurt e 
frutas frescas. 
 
Além da grande variedade de restaurantes disponíveis em seu resort, Niyama oferece mais do melhor da 
gastronomia para sua total conveniência, incluindo um maxi bar, refeições no quarto ou privativas, em 
algum lugar da ilha de sua escolha. 
 
Maxi Bar Deli-in: O seu frigorífico de tamanho normal está repleto de bebidas, aperitivos e doces. Barras 
de chocolate, Snickers, Mars. Uma deli no seu quarto com queijos, carnes frias e salmão fumado. As 
máquinas espresso fazem parte. O mesmo acontece com os shakers para os cocktails em todos os tipos 
de quartos. Os anfitriões da ilha fazem diariamente o reabastecimento na máquina de sorvete caseiro. E 
sempre que deseje – deixe as suas papilas gustativas saborearem pequenas nuvens fofas feitas na sua 
própria máquina de pipocas. 
 
Refeições no Quarto: O serviço de quarto ultrapassa tudo o que é imaginável com o conceito "Dine-In" do 
Niyama. Escolha entre simples refeições leves a refeições extravagantes abarcando as cozinhas do 
mundo. Para além da ementa Dine-In, os hóspedes podem encomendar as refeições nos nove 
restaurantes espalhados pelas ilhas de Chill e Play. 
 
Refeições Privadas no Destino: Piqueniques gourmet para dois numa ilha deserta. Uma fogueira e o 
aroma crepitante de mahi à borda de água. Capte o ousado e imaginativo, com experiências de refeições 
únicas a pedido. Uma criação do seu chefe privado e do Thakuru – para além das expectativas.   
 
** Consultar Valores ** 
 
4° dia – Niyama Private Islands Maldives 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Experiências: 
Flutue através da escuridão e vislumbre diferentes espécies à luz de tochas enquanto mergulha no recife. 
Delicie-se com os primeiros raios da manhã e saúde o sol durante a sessão de yoga ao amanhecer. 
Nade através da lagoa em um fun tube debaixo d'água ou zarpe à vela para avistar golfinhos ao pôr-do-
sol. Uma gama de atividades aquáticas maldívias aguarda você em meio à natureza. Todas as idades 
descobrirão formas de se descontrair e divertir com as atrações abundantes das Maldivas, como 
wakeboard, zumba e os cruzeiros românticos no Dhoni com excelentes espumantes. 
 



Debaixo de água ou em cima das ondas, as atividades aquáticas oferecem formas intermináveis de 
explorar a grandeza do Oceano Índico. Escolha desde o mergulho ao snorkeling ou dúzias de esportes 
aquáticos, aventuras de pesca e cruzeiros. 
 
Snorkeling e Mergulho: Dirija-se para a localização dos tubarões-martelo ou das arraias mantas. 
Embarque numa Busca de Tartarugas. Faça gratuitamente snorkel no recife durante a sua estadia ou 
recrute a competência dos especialistas disponíveis para fazer uma visita guiada aos recifes 
secretos. Capte as abstrações do recife com fotografia subaquática. Inicie os seus filhos ao mergulho 
com um curso BubbleMaker. Junte-se ao mundo subaquático do atol. 
 
Cruzeiros e Passeios de barco: Lute com os animais numa expedição de pesca grossa, para a pesca de 
peixes de grande porte. Explore a ilha local e faça novos amigos. Suba para um dhoni em direção ao pôr-
do-sol. Velas cor-de-marfim ondeiam ao vento contra remoinhos pastel do céu enquanto dúzias de 
golfinhos acompanham o barco. Escolha entre um conjunto de cruzeiros ou agarre a liberdade do oceano 
e frete um da frota do Niyama: Bolt & Zip, Fathom, Fishtail, Aquadisiac e Freebird. 
 
Esportes aquáticos: O Programa FLOAT vangloria-se de ter um conjunto de esportes aquáticos que 
aumentam a adrenalina: jet ski, esqui aquático, mono-esqui, wakeboard, kneeboarding, catamarãs, 
windsurf, kitesurf, parasailing, fun tubes e mais. Contemple o cristal líquido de um caiaque de vidro. Com 
o seabob, corra debaixo d'água e irrompa à superfície num foguete a 20 km/hora. Faça surf a partir da 
ponta da ilha – um local perfeito para mergulhadores médios e avançados. 
 
A partir da fama das Maldivas, era de se esperar que o Niyama trouxesse o surf como um de seus 
destaques programáticos. O resort é o único luxuoso das Maldivas com seu próprio sítio de surf, com 
ondas propícias para a atividade. Além da conveniência de poder surfar na praia do hotel, você pode ser 
levado a spots de surfe dentro de 5 a 30 minutos de distância. Aproveite! 
 
** Consultar Valores ** 
 
5° dia – Niyama Private Islands Maldives 
Café da manhã no hotel.  
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
SPA: 
Experiências extraordinárias entre os resorts com spa nas Maldivas: uma garrafa de champagne e 
chocolates para acompanhar o prazer do spa? Por que não? Oxigene o seu corpo. Seja um Homem das 
Ilhas. Spa a solo com massagens nas Maldivas, ou para momentos românticos a dois. 
 
Espreite a lagoa a partir de um santuário no mar. Ou retire-se para um jardim secreto; no Drift Spa do 
Niyama, você tem acesso a: 
 
- 6 salas de tratamento sobre a água com vista para a lagoa; 
- 2 santuários de tratamento com jardins privados, banho exterior, chuveiros e espreguiçadeira; 
- Área de relaxamento – jardim de limeiras com sauna e banhos turcos, piscinas fundas, jacuzzis, bar de 
sucos Vitality; 
- Tratamentos e rituais de todo o mundo e terapias personalizadas com produtos da Anne Semonin, 
Intraceuticals, Aromatherapy Associates e Margaret Dabbs; 
- Tratamentos de spa familiares e para crianças; 
- Ioga. 
 
Dentre os tratamentos especializados do Drift Spa, aproveite os exclusivos do resort, que envolvem 
ingredientes locais como a areia de coral maldivana, e o óleo de coco para polir a pele e nutrir o corpo 
com um body scrub de assinatura no Niyama. Siga o polimento do corpo com uma massagem Niyama: 
cítricos aromáticos e ritmos naturais vitalizam e relaxam. A escolha é sua. 
 



Explore tratamentos de beleza medicinais e holísticos executados por profissionais de renome mundial. 
Experimente tratamentos faciais com agulhas de 24 quilates, terapia auricular, testes epigenéticos para 
recomendações de estilo de vida e dieta, e tratamentos personalizados derivados da reflexologia, terapia 
dos cristais e cromática para um relaxamento profundo. 
 
Além das massagens e afins, aproveite um verdadeiro tratamento de beleza. Depois de um dia de 
relaxamento ao sol, no mar e na areia, porque não mimar o seu cabelo? O cabeleireiro estilista 
especializado vindo da sede de Pedro em Zurique desperta as suas madeixas. Escolha de uma seleção 
inspirada pela calma, precisão e a arte da cerimónia do chá. Entregue-se às cerimónias Shu Uemura, 
tratamentos de queratina e estilos personalizados adaptados ao jeito natural do seu cabelo, forma do 
rosto, carácter e tom de pele, para revelar a sua própria beleza de seda. 
 
** Consultar Valores ** 
 
6° dia – Niyama Private Islands Maldives> Malé 

Café da manhã no hotel e em horário oportuno, traslado ao aeroporto. 
 
Boas Experiências! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  
 



Tipo de Quarto 

Alta 
temporada 
09/01/22 a 
12/05/22  

Baixa 
temporada 
13/05/22 a 

31/07/22 e 01 a 
30/09/22 

Média temporada 
01 a 31/08/22 e 

01/10/22 a 22/12/22 

Festividades 
23/12/22 a 
08/01/23 

Beach Villa USD 3.392 USD 2.646 USD 2.873 USD 7.544 

Deluxe Beach Villa USD 3.544 USD 2.975 USD 3.203 USD 7.797 

Beach Pool Villa USD 3.949 USD 3.177 USD 3.468 USD 9.342 

Deluxe Beach Pool Villa USD 4.228 USD 3.506 USD 3.797 USD 9.595 

Family Beach Pool Villa USD 6.443 USD 4.228 USD 5.000 USD 17.734 

Deluxe Family Beach 
Pool Villa 

USD 6.722 USD 4.494 USD 5.291 USD 18.038 

01 Bedroom Beach Pool 
Pavilion 

USD 8.557 USD 5.291 USD 6.494 USD 23.886 

02 Bedroom Beach Pool 
Pavilion 

USD 9.089 USD 5.601 USD 6.892 USD 25.544 

03 Bedroom Beach Pool 
Pavilion 

USD 7.498 USD 4.667 USD 5.717 USD 20.063 

Water Pool Villa USD 4.532 USD 3.342 USD 3.810 USD 8.380 

Deluxe Water Pool Villa USD 5.177 USD 3.532 USD 4.114 USD 8.785 

01Bedroom Water Pool 
Pavilion 

USD 8.025 USD 4.975 USD 6.114 USD 22.481 

2Bedroom Ocean Pool 
Pavilion 

USD 8.557 USD 4.905 USD 6.013 USD 21.975 

The Crescent USD 42.949 USD 25.532 USD 31.975 USD 117.114 

 

As tarifas são por pessoa base apartamento duplo e o valor foi dividido por 2 pagantes, exceto para 

TwoBedroom Beach Pool Residence que comporta até 4 pessoas e 03Bedroom onde os valores foram 

divididos por 4 e 6 pagantes. 

 

 

  INCLUI 

 05 noites de hospedagem no Niyama com regime de Meia Pensão; 

 WelcomeSecret - Exclusividade Just Tur; 

 Traslado de chegada e saída em voo doméstico (ComfortClass) + speedboat; 

 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos escondidos e 01 nécessaire de algodão. 
 
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”. 

 

  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. 

 

  INFORMAÇÕES 

CONDIÇÕES:  

 
Validade: 09/01/22 a 08/01/2023; 
Criança: 
Bebês (idade de 0 a 2 anos incompletos), apenas imposto verde de US$ 8,00 por noite cobrado, que inclui: 
• Berço disponível mediante pedido e reserva com antecedência. 
• Refeições gratuitas no menu infantil em todos os estabelecimentos. 
• Hidroavião ou traslado doméstico de cortesia. 
Criança (idade de 2 a 12 anos incompletos) USD 60,00 por criança, por noite, quando viajando com os pais no mesmo quarto. 
A tarifa inclui: 
• Hospedagem com taxa de serviço, TGST e greentax, além de café da manhã, almoço e jantar no menu infantil em todos os restaurantes. 
• Acesso ao Kids Club para três faixas etárias (aventureiros, viajantes e pioneiros) das 9h às 18h. Atividades sob medida (explorar a vida marinha, aulas de 
Master Chef etc.). 
• Acesso a cuidadores de crianças profissionais e totalmente qualificados, recrutados e treinados por Scott Dunn, com o apoio de uma equipe local treinada. 
Bicicletas gratuitas. 
• As ofertas não são aplicáveis à taxa de criança. 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/alteração:  

Baixa e média temporada: permitido até 15 dias da data do check-in; 
Alta temporada: permitido até 50 dias da data do check-in (porém, multa de 50% será cobrada); 
Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar 20% de taxas.  
 
Notas importantes:  
 
Promoções aplicadas: 
Brazil Black Friday Offer 

Reserve uma Villa Beach Pool e obtenha um upgrade gratuito para Villa Water Pool com um crédito único de resort de USD 100 por villa 

➢ Janela de reserva: 22 de novembro de 2021 a 29 de novembro de 2021 

➢ Período de estadia: 13 de maio de 2022 a 30 de setembro de 2022 

➢ É necessária uma duração mínima de 5 noites de estadia 

➢ O crédito do resort é aplicável apenas para Alimentos e Bebidas e Spa 

 
Reserva antecipada:  



20% de desconto para todas as villas com reserva efetuada 30 dias antes da data do check-in. 
 
Adulto extra: 
Terceiro adulto (a partir de 12 anos). Taxa de USD 335,00 é aplicável por pessoa, por noite e inclui: 
• Taxa de serviço, TGST e imposto verde. 
• Café da Manhã Diário 
• A terceira pessoa está sujeita à ocupação máxima e alocação do tipo de cama. 
 
Traslados: 

TIPO 
TARIFA POR 
ADULTOS 

POR 
CRIANÇA (2-11 
ANOS) 

INFANTI (MENORES 2 
ANOS) 

BAGGAGE ALLOWANCE 

SharedReturnSeaplane USD 850,00 USD 425,00 Gratuito 
20kg check-in luggage + 5kg hand 
baggage 

Shared Return Domestic flight (Comfort Class) + 
Speedboat 

USD 565,00 USD 282,00 Gratuito 
22kg check-in luggage + 5kg hand 
baggage 

Shared Return Domestic flight (Sapphire Class) + 
Speedboat 

USD 815,00 USD 410,00 Gratuito 
35kg check-in luggage + 5kg hand 
baggage 

Private Charter Sob solicitação       

 
 Ocupação: 
 
 

VILLACATEGORY&SIZE 
 

BEDDING 
STANDARDOCCUPANCY MAXIMUMOCCUPANCY 

WITHADDITIONALROLLAWAYBEDDING 

EXTRA 

ROLLAWAYBED 
(2YEARSANDABOVE) 

BABY 
COT(0-
2YEARS) 

BeachVilla  1xkingbedand1xdaybed 2adults 3adultsor2adults+2children Max.1byrequest Max.1byrequest 

DeluxeBeachVilla 1xkingbedand1xdaybed 2adults 3adultsor2adults+2children Max.1byrequest Max.1byrequest 

BeachPoolVilla 1xkingbedand1xdaybed 2adults 3adultsor2adults+2children Max.1byrequest Max.1byrequest 

DeluxeBeachPoolVilla 1xkingbedand1xdaybed 2adults 3adultsor2adults+2children Max.1byrequest Max.1byrequest 

  
FamilyBeachPoolVilla 

1xkingbedand1xsofabed 2adults 4adultsor3adults+2children Max.1byrequest Max.1byrequest 

DeluxeFamilyBeachPoolVilla 1xkingbedand1xsofabed 2adults 4adultsor3adults+2children Max.1byrequest Max.1byrequest 

One-
BedroomBeachPoolPavilion 

1xkingbedand1xdaybed 2adults 3adults+1childor2adults+2children Max.1byrequest Max.1byrequest 

Two-
BedroomBeachPoolPavilion 

1xkingbedand2xqueenbeds 4adults 5adultsor4adults+2children Max.2byrequest Max.2byrequest 

Three-
BedroomBeachPoolPavilion 

2xkingbedsand2xqueenbeds 6adults 7adultsor6adults+2children Max.2byrequest Max.3byrequest 

WaterPoolVilla 1xkingbed 2adults 3adultsor2adults+1child Max.1byrequest Max.1byrequest 

DeluxeWaterPoolVilla 1xkingbed 2adults 3adultsor2adults+1child Max.1byrequest Max.1byrequest 

One-
BedroomWaterPoolPavilion 

1xkingbedand1xdaybed 2adults 3adults+1childor2adults+2children Max.1byrequest Max.1byrequest 

  
Two-
BedroomOceanPoolPavilion 

1xkingbedand2xqueenbeds 4adults 5adultsor4adults+2children Max.2byrequest Max.2byrequest 

 
TheCrescent 

 

5xkingbedand2xqueenbeds 
 

12adults 

  
Max.6byrequest 

 
Max.4byrequest 

 
Seu plano de refeições inclui: 



Café da manhã e jantar disponíveis nos restaurantes Epicure ou BLU. 
USD 50,00 de crédito por dia/adulto para jantar nos restaurantes Tribal, Nest e Edge. 

Suplemento para Natal e Ano Novo e suplemento para jantar de gala: 
• Taxas de suplemento obrigatórias são aplicáveis a todos os adultos e crianças. 
• As taxas abaixo incluem 10% de taxa de serviço e 12% GST e inclui apenas refeição 
  
Suplemento de Véspera de Natal - 24 de dezembro USD 440,00 por pessoa USD 220,00 por criança de 02 a 12 anos incompletos 
Suplemento de Véspera de Ano Novo - 31 de dezembro USD 815,00 por pessoa USD 410,00 por criança de 02 a 12 anos incompletos 
 
Lua de mel e/ou aniversário de casamento (mínimo de 4 noites): 
Espumante e cesta de frutas na chegada 
1 Vale de 60 minutos de massagem de casais 
Decoração romântica no quarto 
Lua de Mel - O casamento deve ter ocorrido nos 12 meses anteriores à chegada 
Aniversário de casamento - O aniversário deve ser no mês da hospedagem 
 
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 
 
Formulários obrigatórios 
Preencha o formulário on-line de auto declaração de Saúde e Imigração até 24 horas antes do voo. É necessário anexar um teste de PCR com resultado 
negativo para COVID-19 ao formulário on-line de autodeclaração de Saúde e Imigração. Obtenha um código QR e o apresente ao agente da imigração na 
chegada. 
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. 
 
Saúde 

O Certificado Internacional de Vacinação é o documento que comprova a vacinação contra doenças. Ele é necessário porque alguns países exigem o 
documento para a entrada em seu território. O Certificado para febre amarela pode ser solicitado através do Portal de Serviços do Governo Federal. O 
certificado é emitido gratuitamente e não tem prazo de validade - você só precisa tirá-lo uma vez na vida. 
Consulte a lista rápida de países que exigem o certificado. Se seu voo tiver escala ou conexão, confira todos os países por onde irá passar. 
A vacina contra febre amarela deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem. A Anvisa não aplica a vacina. Ela é encontrada nos postos do SUS e 
em clínicas particulares de vacinação. 
Se você já tomou a vacina (dose padrão) alguma vez na vida, não é preciso vacinar novamente. Desde 2014 a OMS reconheceu que uma dose da vacina 
oferece imunidade para a vida toda. Se você já tomou mas perdeu o comprovante, procure a unidade de saúde onde se vacinou e peça uma segunda via 
do comprovante. 



 
Para febre amarela, a emissão do Certificado é feita online e você o recebe por e-mail em até 10 dias úteis depois do pedido. Siga os passos abaixo: 
1. Tomar a vacina 
Vá a algum posto de saúde ou clínica particular e tome as vacinas necessárias. Exija o registro completo da vacina (com data de administração, lote da 
vacina, assinatura do vacinador e carimbo da unidade onde foi vacinado). 
Guarde o comprovante da vacinação. 
 
2. Solicitar o Certificado 
O pedido é feito pelo Portal de Serviços do Governo Federal. Faça seu cadastro e preencha o formulário. Você vai precisar de CPF e da imagem 
digitalizada do comprovante da vacinação (com seus dados pessoais e dados da vacina). Esse processo leva em torno de 15 minutos. 
 
3. Receber e imprimir o Certificado 
Você receberá o Certificado por e-mail, para imprimir em casa, em até 10 dias úteis. O documento também fica disponível para imprimir no gov.br. O 
Certificado será assinado eletronicamente pelo servidor da Anvisa e o viajante deve assiná-lo antes da viagem. 
 
Se você tem um certificado antigo, com data de validade expirada ou vitalícia, saiba que para a vacina de febre amarela não é mais preciso renová-lo. Se 
você perdeu o Certificado, veja as opções abaixo para tirar a 2ª via: 
 
1. Certificado emitido pelo Portal de Serviços do Governo Federal: basta acessar sua conta no portal e imprimir novamente. Para isso, clique em “minhas 
solicitações”, desloque o botão para “concluídas”, clique em “ver”, e depois, clique para fazer o download do PDF”. 
2. Certificado emitido de forma presencial: se tiver o comprovante da vacina ou registro no CIVNET, você pode solicitar a emissão de novo certificado pelo 
Portal de Serviços do Governo Federal. Caso não tenha, é preciso ir até uma unidade emissora para fazer a reimpressão. Mas atenção: algumas unidades 
exigem agendamento prévio. Consulte a lista com as regras de cada unidade antes de ir. 
3. Certificado emitido de forma presencial e viajante está no exterior: Vá até o consulado brasileiro com seus documentos pessoais e faça a solicitação. O 
consulado irá contatar a Anvisa, que envia o Certificado por e-mail ao consulado. O consulado será orientado a impimir o CIVP, carimbá-lo e assiná-lo, 
entregando-o ao usuário. 

 


