
Paraísos Escondidos – Patina Maldives 2022 

5 dias / 4 noites 

 

 

Projetado pelo prolífico arquiteto brasileiro Marcio 
Kogan, o Patina Maldives - um raro paraíso 
multifacetado - oferece harmonia entre santuário 
e diversão. De bem-estar planejado, viagens no 
oceano e programas musicais interativos a 
experiências culinárias e artísticas cativantes no 
Fari Marina Village, o Patina Maldives se mostra 
uma das melhores opções no país. Inspira a 
exploração da perpetualidade e cristaliza as 
conexões entre o eu, a natureza e os outros. No 
Patina, o fluxo é seu. 
 
A partir de 

USD 3.575,00 por pessoa emapartamento duplo 
 
Destaques: 
 

 WelcomeSecret - Exclusividade 
Paraísos Escondidos; 

 Crédito de USD 100,00/dia por pessoa 
para consumo nos restaurantes do resort; 

 Situado em um arquipélago de resorts; 

 Design e conceitos artísticos luxuosos e 
inovadores nas Maldivas; 

 Sessão de #NoFilter com profissionais 
pelo resort; 

 10 conceitos gastronômicos luxuosos ao 
seu acesso; 

 Centro de esportes aquáticos; 

 Traslado luxuoso de lancha free;

 
 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Malé > Patina Maldives 

 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé (MLE), recepção e traslado luxuoso de lancha até o hotel 
em 45 minutos. 
 
O arquipélago: 

No atol norte de Malé, a apenas 45 minutos do aeroporto internacional de Velana, quatro ilhas formam 
um arquipélago de qualidade e caráter únicos. 
 
Os resorts de luxo ocupam três, enquanto o quarto é dedicado à vida de uma equipe de classe 
mundial. O conceito das Ilhas Fari é singular - uma devoção pioneira à necessidade humana de 
experiências diversas e edificantes. E na ilha de Patina está o coração pulsante das ilhas Fari, o Fari 
Marina Village que aguarda os hóspedes de todos os três resorts. 
 
A Fari Marina Village é o coração pulsante das ilhas de Fari. Aqui, pessoas de todos os três resorts 
podem reunir para compartilhar a experiência de restaurantes, bares, arte, música, compras de 
boutique, eventos e acontecimentos únicos. 
 
O hotel: 

Patina Maldives faz parte das Ilhas Fari com duas ilhas vizinhas que compartilham energias distintas 
para formar um destino de profundo caráter cultural. 
 
Aqui, viajantes com consciência social e ambiental se conectam através de uma profundidade de 
beleza, criatividade e descoberta. O espírito em evolução da natureza humana recebe estímulos para 
manter seu ímpeto na forma de novidade, quietude ou união vital. 
 
Fuja para essa ilha nas Maldivas e alcance uma serenidade suave; sintonize-se com as maravilhas 
marinhas ao alcance de sua lagoa.Cada um dos santuários de vilas privadas é aprimorado com 
materiais da natureza e pura criatividade para acalmar seus sentidos e sua alma. 
 
Dentro da incrível beleza das Maldivas, o resort devotouseus recursos a uma mistura integral de 
interior e exterior para que seu fluxo seja inesquecível.A posição e as vistas das 90 vilas e 20 estúdios 
são suas para escolher. Os estúdios situam-se na orla da vibrante Fari Marina Village, enquanto as 
vilas enfrentam o nascer ou o pôr do sol perfeito. Todos exalam uma simplicidade acolhedora e rústica. 
E todos celebram a energia da natureza humana. 
 
O resort te presenteia com amenidades gratuitas para tornar sua estadia ainda mais agradável, como 
os coquetéis e canapés servidos ao fim da tarde, ou o sorvete diário nocaminhão de sorvete disponível. 
Marshmallows na fogueira, equipamentos para pedalar, mergulhar e muito mais te esperam no Patina, 
quando você parar de usufruir da academia ou das piscinas do hotel! 
 
 
2° dia – Patina Maldives 

 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades no paraíso. 
 
Gastronomia: 

Um conjunto escolhido a dedo do melhor que a culinária tem a oferecer, cada um dos 10 conceitos 
gastronômicos do resort apresenta uma nova perspectiva, onde os melhores ingredientes e processos 
ocupam o centro das atenções. Os chefs preservam técnicas consagradas pelo tempo com um toque 
de originalidade para promover uma conexão universal por meio da comida. 
 
Roots: Inspirado nas filosofias de slow food onde os ingredientes puros e sazonais são valorizados, o 
Roots se alinha com a natureza para oferecer pratos deliciosos que são bons para o seu corpo, alma e 
nosso planeta. 
 



Koen: Uma abstração harmoniosa de rituais, sentidos e ideias, uma noite de encontros sofisticados 

espera por você no Kōen - onde as artes culinárias japonesas se entrelaçam com a proeminência 
escandinava em ingredientes premium. 
 
Brasa: Inspirando-se na culinária encontrada nos cantos remotos da Patagônia, o espírito culinário do 

Brasa abraça o temperamento da cozinha de fogo aberto e da cozinha dada pela natureza. 
Banqueteie-se em uma hacienda de brasas, onde ingredientes elementares são transformados em 
deliciosos gestos de chama e sabor. 
 
Wok Society: Irradiando a vibração alegre e chique de Hong Kong, saboreie porções delicadas e 

visualmente tentadoras de dim sum acentuadas por canecas frescas de cervejas de vanguarda em um 
ambiente moderno e despretensioso - de dia ou de noite. 
 
Helios: Abrace a cozinha atemporal do Mediterrâneo e uma paisagem em constante mudança com os 

ingredientes mais frescos possíveis. Você está convidado para o ponto de encontro da ilha, onde o 
parentesco é celebrado neste destino ao pôr do sol à beira-mar. 
 
Farine: Ambiente para experimentação de vinho e queijos. Embarque em uma viagem gastronômica 
por vinhedos e fromageries de todo o mundo. Explore as principais características do sabor, descubra 
produtores biodinâmicos selecionados e aprenda os segredos para um emparelhamento perfeito. 
Disponível a pedido. 
 
Go Go Burgers: Inovação e frescor reunidos em punhados satisfatórios de indulgência. Esse pits top 
de praia é essencial - porque, eventualmente, todo mundo precisa de um hambúrguer. 
 
Tuk Tuk Gelato: Gloriosamente cremoso, naturalmente doce. Nesse sorveteiro, todos os dias se 
apresentam uma lúdica aventura de sabores com um cardápio em constante mudança. Aprecie as 
indulgências simples da vida com este presente de verão. 
 
Veli Bar: Este maravilhoso oásis à beira da piscina apresenta uma coleção de petiscos casuais e 

bebidas criativas que alternam entre o deliciosamente simples durante o dia e o inesperado ao 
anoitecer, imitando o ritmo das marés. 
 
Fari Beach Club: Tecendo uma linha de arte para desenhar conexões fortuitas, Fari Beach Club é uma 

redefinição audaciosa de entretenimento à beira-mar emparelhado com uma experiência de jantar 
ousada que igualmente subverte e encanta. 
 
 
3° dia – Patina Maldives 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades: 
A vida vibra com um ritmo, e o resort busca sintonizarseu entorno para ficar em perfeita sincronia. No 
Patina Maldives, unem o poder da natureza, bem-estar, criatividade e exploração para expô-lo a ao 
máximo de entretenimento durante a sua estadia. Confira algumas das atividades disponíveis para os 
hóspedes: 
 
Boduberu Class: Significando Big (bodu) Drums (beru), esses grandes tambores são usados para 

tocar música de dança - uma atividade que une e incentiva a comunidade nas Maldivas. A batida 
começa lentamente, gradualmente crescendo, com passos energizantes para os participantes 
dançarem. Essa música folclórica é frequentemente executada por grupos de 15 a 20 pessoas, 
incluindo bateristas e cantores. Durante esta aula, os convidados aprenderão a tocar e apreciar este 
instrumento tradicional. A sessão terminará com uma apresentação, onde a turma terá a oportunidade 
de mostrar suas novas habilidades adquiridas. 
 
#PATINAMALDIVES #NOFILTER: Os essencialistas do Patina Maldives conhecem todos os pontos 

mais fotogênicos das Ilhas Fari. Durante esta sessão #NoFilter gratuita,os Essencialistas guiarão o 
visitante pela ilha, ajudando-o a tirar as imagens perfeitas dignas do Instagram. Esses profissionais 



tentarão diferentes ângulos e cenários, tirando fotos até que a foto perfeita seja capturada. 
 
Art Tour:A arte está no coração do Patina Maldivas; uma curadoria de obras expressivas pontua a ilha. 

Lúdico, escultural, etéreo e textural, cada um deles interpreta a cadência contínua. Diversas em 
formas, mas juntas em função, as peças de arte no Patina Maldives incluem fotografia, arquitetura 
como arte, tecelagem e reaproveitamento de objetos familiares. O Art Tour oferece aos hóspedes um 
mergulho profundo na inspiração por trás das obras, bem como insights sobre o estilo de cada artista. 
O passeio termina com uma visita ao estúdio do artista residente. 
 
Build Your Own Coral Reef: Para os hóspedes que desejam deixar uma marca positiva nas Ilhas Fari 

após sua estadia, o Patina Maldives oferece a oportunidade de contribuir com o programa de 
semeadura de coral com uma moldura de coral vivo. O biólogo marinho interno do resort guiará cada 
hóspede durante o processo, desde a semeadura até o plantio da moldura na lagoa das Ilhas Fari. 
Após a estadia, os hóspedes continuarão a receber atualizações trimestrais da equipe do Patina 
Maldives sobre como sua estrutura de coral está florescendo. 
 
Little Surf Camp: Surfistas em formação podem participar do Little Surf Camp, organizado pelo 

Centro de esportes aquáticos. Os instrutores de surfe certificados apresentarão os fundamentos do 
surfe, incluindo técnicas, posturas e a teoria por trás de surfar sobre ondas e ondulações. Conduzido 
em águas calmas para ajudar as crianças a aprender as cordas antes de experimentar uma 
experiência real de surf, o Little Surf Camp oferece um ambiente divertido e seguro para as crianças 
aprenderem a se equilibrar na prancha antes de passarem para um surfe mais avançado. 
 
Snorkelling: Essas sessões introdutórias oferecem a oportunidade para as crianças se sentirem mais 

confortáveis na água usando equipamento de mergulho; um guia de experiências oferecerá conselhos 
úteis sobre como aproveitar ao máximo o equipamento e aprender a relaxar na água, para que os 
hóspedes possam aproveitar ao máximo sua aventura. Uma introdução ao mergulho com snorkel na 
piscina está disponível gratuitamente para os alunos iniciantes. Para mergulhadores experientes, há 
sessões que o levam ao redor da costa e da lagoa. Para mergulho recreativo com golfinhos, tartarugas 
e tubarões, consulte o menu de atividades do mordomo de mergulho. 
 
 
4° dia – Patina Maldives 
 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Bem-estar: 

O Patina acredita na arte de hackear nossa biologia em nome de energizar e aprimorar nossos corpos 
e mentes. A nutrição tem um papel importante nisso, assim como tudo que estimula nossos sentidos. 
As experiências de bem-estar disponíveis complementam o spa profundamente nutritivo para orientar 
os hóspedes em seu desejo de se refrescar, rejuvenescer, revigorar e relaxar. Ao colocar em camadas 
sabedorias e práticas, é possível descobrir a fonte de bem-estar do próprio corpo para melhorar o 
sono, reduzir o estresse, rejuvenescer a pele e combater os efeitos negativos das viagens. 
 
Paddleboard Meditation: Os hóspedes serão capazes de melhorar o equilíbrio, fortalecer o núcleo e 

acalmar a mente durante as sessões de Meditação em Paddleboard na lagoa do Patina. Essas 
sessões incorporam posturas de ioga desafiadoras com respiração relaxante para um treino 
combinado de mente e corpo.Após a sessão, os iogues podem se revigorar com espetos de frutas 
frescas e barras de granola saudáveis. 
 
Sunrise AndSunset Yoga: O nascer e o pôr do sol são duas das horas mais calmas e bonitas do dia 

nas Ilhas Fari. Os hóspedes são convidados a abraçar o início da manhã ou a hora de ouro mágica 
com uma sessão de Yoga ao nascer do sol ou ao pôr do sol. Incorporando saudações ao sol lentas e 
sustentadas, a série de posturas aquece, fortalece e alinha o corpo. Ao mover o corpo em todas as 
direções, a Saudação ao Sol ajuda a limpar os caminhos da energia, com cada movimento tocando 
pelo menos um dos chakras, ajudando assim a revigorar o corpo. 
 
Aqua Bike Fitness: O Aqua Bike Fitness ajuda a melhorar a resistência cardiovascular, tonificar os 

músculos, ativar a circulação sanguínea e reduzir a fadiga. Essencialmente uma aula de spinning 



submersa na água, este treino de baixo impacto é adequado para todos os níveis de aptidão, graças 
aos seus movimentos escalonáveis. Um dos principais benefícios deste treino é a ausência de dores 
musculares após a aula; graças aos efeitos massageadores da água, o ácido láctico não se acumula 
nos músculos, minimizando as dores. 
 
Immune Boost: Liderado pela equipe culinária do Roots, o Immune Boost Nutrition & Life style 
Workshop tem como objetivo apresentar truques simples para ajudar os hóspedes a ter uma aparência 
e a sentir-se melhor e melhorar o bem-estar geral. Inspirado por filosofias alimentares holísticas onde 
ingredientes puros e sazonais são homenageados, os valores fundamentais do Roots estão alinhados 
com a natureza para fornecer pratos que são bons para o corpo, a alma e o nosso planeta. O workshop 
ajudará os visitantes a entender o conceito de slow food com mais detalhes e compartilhar conselhos e 
receitas úteis para ajudar a cumprir um estilo de vida mais saudável. 
 
SPA: Dentro deste espaço comovente, você será liberado por meio de proezas terapêuticas, produtos 

limpos, tecnologias científicas e o fluxo e refluxo da água. As suítes de tratamento incluem camas de 
banho turco para casais e uma sala dedicada à prática de Watsu. Uma zona de flutuação acalma a 
mente e o corpo. Saunas e chuveiros frios possibilitam os benefícios vasculares e cognitivos da 
hidroterapia com contraste. E a terapia da luz vermelha estimula a renovação celular. 
 
5° dia – Patina Maldives 

 
Café da manhã no hotel, e traslado ao aeroporto para embarque no voo de retorno. 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no Patina Maldives com café da manhã; 

 Welcome Secret - Exclusividade Paraísos Escondidos; 

 Crédito de USD 100,00/dia por pessoa para consumo nos restaurantes do resort, exceto por 
Arabesque e Tum Tum; 

 Traslados via speedboat; 

 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos Escondidos, 01 chemise Just in Paradise e 
01 nécessarie de algodão. 
 
Tarifa não inclui: 

 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas e alimentos 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”. 

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Patina Maldives 2022 



Shoulder Season – 11.05.22 a 30.09.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Season – 11.01.22 a 31.03.22 

 
 

One Bedroom 
Beach Pool 

Villa* 
 

 
 

One Bedroom 
Sunset Beach 

Pool 
Villa* 

 
 

One 
Bedroom 

Water Pool 
Villa* 

 
 

One Bedroom 
Sunset Water 

Pool 
Villa* 

USD 4.749,00 USD 5.125,00 USD 5.499,00 USD 5.949,00 

Noite extra: 
USD 1.170,00 

Noite extra: 
USD 1.260,00 

Noite extra: 
USD 1.355,00 

Noite extra: 
USD 1.470,00 

 
 

     

High Season – 01.04.22 a 03.04.22 // 19.04.22 a 10.05.22 // 01.10.22 a 19.12.22 

 
 

One Bedroom 
Beach Pool 

Villa* 
 

 
 

One Bedroom 
Sunset Beach 

Pool 
Villa* 

 
 

One 
Bedroom 

Water Pool 
Villa* 

 
 

One Bedroom 
Sunset Water 

Pool 
Villa* 

USD 4.919,00 USD 5.315,00 USD 5.685,00 USD 6.155,00 

Noite extra: 
USD 1.210,00 

Noite extra: 
USD 1.310,00 

Noite extra: 
USD 1.400,00 

Noite extra: 
USD 1.520,00 

 

Preços por pessoa em apartamento duplo. 

Obs.: Cheque a possibilidade de um desconto maior, caso as noites extras resultem em 

uma estadia total igual ou maior que 7 noites. 

 

Validade: até 19.12.22, exceto temporada de páscoa (04.04.22 a 18.04.22). 

Condições de reserva:  

 
 

One Bedroom 
Beach Pool 

Villa* 
 

 
 

One Bedroom 
Sunset Beach 

Pool 
Villa* 

 
 

One 
Bedroom 

Water Pool 
Villa* 

 
 

One Bedroom 
Sunset Water 

Pool 
Villa* 

USD 3.575,00 USD 3.679,00 USD 3.915,00 USD 4.495,00 

Noite extra: 
USD 875,00 

Noite extra: 
USD 900,00 

Noite extra: 
USD 960,00 

Noite extra: 
USD 1.105,00 



Para reservas até 30.09.22, é necessário reservar com no mínimo 30 de dias de antecedência; 

Para reserva de 01.10.22 a 19.12.22, é necessário reservar até 31.07.22; 

Mínimo de 4 noites para desconto de 25%, e mínimo de 7 noites para desconto de 30%. 

 

Crianças: Crianças de menos de 4 anos não pagam transfer, e de 4 a 11 anos, pagam metade 

do preço de um adulto. Há serviço de babá, cobrado entre 35 USD a 50 USD por hora, a 

depender do horário. 

 

POLÍTICA DE ADULTOS E CRIANÇAS - DEFINIÇÕES GERAIS 

• Um bebê é definido como uma pessoa de até 3 anos de idade. 

• Uma criança é definida como uma pessoa entre 4 e 11 anos de idade. 

• Um adolescente é definido como uma pessoa com idades entre 12-15anos. 

• Adolescentes com 16 anos ou mais são considerados adultos jovens e, portanto, são 

classificados como adultos. 

 

POLÍTICA DE ADULTOS E CRIANÇAS - REFEIÇÕES 

• Um bebê desfruta de refeições durante os períodos de refeição padrão (almoço e jantar) do 

Menu Infantil sem custo adicional. 

• Uma criança desfruta de todas as refeições durante os períodos de refeição padrão (almoço e 

jantar) do Menu Infantil, sem nenhum custo adicional e desfruta de um desconto de 50% na 

refeição do Menu de Adultos. 

• Um adolescente tem um desconto de 50% no Menu de Adultos durante os períodos de refeição 

padrão (almoço e jantar). 

• Adolescentes com 16 anos ou mais são classificados como adultos e pagam o preço total. 

 

POLÍTICA DE ADULTOS E CRIANÇAS - ACOMODAÇÃO 

• O Resort não aceita reservas para pessoas menores de 16 anos que ocupem uma villa 

sozinhas, a menos que acompanhadas pelos pais ou responsável. 

• Devido à proximidade com a água, o Resort educadamente informa que as villas sobre a água 

não são as mais adequadas para hóspedes com crianças menores de 3 anos. Entre em contato 

com a equipe de reservaspara sugestões. 

• O Resort exige que os hóspedes assinem um termo de responsabilidade para acomodar 

crianças de 3 a 12 anos em acomodações sobre a água. 

• Um bebê desfruta de acomodação sem custo adicional. 

• Uma criança desfruta de acomodação sem custo adicional ao ficar com os pais usando a 

configuração de camas existente na villa. 

• No caso de uma cama extra ser necessária para um adolescente ou adulto, isso pode ser 

providenciado por USD 570 por noite, incluindo 12% de imposto do governo, 10% de taxa de 

serviço e USD 6 de Taxa Verde por pessoa, por noite, e incluindo ida e volta em lancha de luxo. 

 

Check-in: 15h 

Check-out:12h 

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 

07/05/22 a 30/09/22 = 0% de taxa de cancelamento, se cancelado com mais de20dias da 

chegada; 100% de taxa de cancelamento, se cancelado dentro de 20 dias da chegada. 



 

Obs.: A Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 

 

Notas importantes: 
• O café da manhã servido na villa é cobrado à parte. 

Promoções aplicadas: 

Senseof Wonder 

• Traslados free; 

• 25% de desconto - estadia de 4 a 6 noites; 

• 30% de desconto – estadia de 7 noites ou mais; 

• Crédito alimentar de USD 100,00/dia por adulto ou adolescente, utilizável em todas as opções 

gastronômicas disponíveis, exceto o Arabesque e Tum Tum; 

 

Lua de mel e/ou aniversário de casamento: 

• Uma garrafa de champanhe ou uma opção sem álcool, um bolo de lua de mel, um banho de 

flores e um buquê de flores aguardam os noivos na Villa – apenas uma vez durante a sua 

estadia. Observe que isso só é aplicável se as datas da viagem foram reservadas para até 12 

meses após a data do casamento. Uma cópia da certidão de casamento é solicitada no momento 

da reserva. 

 

Adulto Extra: 

Pacote de 4 noites e traslados: USD 2.280,00 

 

Franquia de bagagem: 

A franquia de bagagem é de 20 quilos por pessoa, bagagem de mão é 5 quilos por pessoa. 
 

 

  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. 

 

 


