
 

Paraísos Escondidos – Milaidhoo Maldivas 

5 dias / 4 noites 

 

 
 
No Milaidhoo Maldivas, você tem a experiência completa de um resort referência em luxo. Restaurantes 
gourmet com variedade gastronômica (um deles é um barco!), e uma ampla gama de experiências 
terrestres e aquáticas na joia da biosfera da UNESCO – a Hanifaru Bay, com águas cristalinas e a 
presença de raias mantas e tubarões-baleia. Aproveite esse paraíso natural, com a melhor estrutura que o 
país pode oferecer. 
 
A partir de 

USD 3.999,00 por pessoa em base dupla com meia pensão 
 
Destaques: 

 

 Chemise Just in Paradise – Exclusividade Paraísos Escondidos; 

 Redefinição de luxo nas Maldivas; 

 Restaurante-barco único com culinária gourmet maldívia; 

 Joia da biosfera da UNESCO, abriga o maior grupo de raias mantas do mundo; 

 Pavilhões de SPA sobre as águas; 

 Serviço de host 24



  DAY BY DAY 

1° dia – Milaidhoo Maldives 

Traslado de seaplane de 35 min do aeroporto internacional, ou traslado por voo doméstico (20 

min) mais 15 minutos de speedboat a partir do aeroporto de Dharavandhoo. Recepção e dia livre 

para atividades pessoais. 

 

O hotel: 

Não apenas mais um resort cinco estrelas nas Maldivas, em Milaidhoo, eles fazem as coisas de 

forma diferente: chama-se luxo reinventado. Não pensam em seus hóspedes como turistas, mas 

como escritores de histórias, criando suas férias dos sonhos; e é aqui que sua história de uma 

pequena ilha começa. Inaugurado em novembro de 2016, o Milaidhoo é um resort boutique de 

luxo na reserva da biosfera do Atol Baa da UNESCO, perto da Baía de Hanifaru, 126 km a 

noroeste de Male. O hotel se designa como perfeito para os amantes da natureza, pois seu 

próprio recife de coral, que circunda a ilha, é uma área protegida e conhecida como um excelente 

local de mergulho e snorkel por si só. A pequena e linda ilha, abundante em vegetação tropical, 

mede apenas 300m por 180m e é cercada por praias de areia branca e macia. 

 

Projetado para casais que buscam paz e privacidade, recebemhóspedes com nove anos ou mais 

e temos uma política rígida de não uso de drones na ilha. 

 

2° dia – Milaidhoo Maldives 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 

 

Gastronomia: 

No Milaidhoo levam a comida a sério, focando em comida autêntica, leve e com sabores limpos. 

Os três restaurantes e dois bares são projetados para apelar aos seus sentidos, oferecendo 

excelentes refeições em ambientes maravilhosamente informais. Não há necessidade de 

sapatos. Nunca. 

 

Bonapetit! 

 

Ba’theli lounge  & restaurant: Bem-vindo a bordo do único restaurante do mundo situado em 

um barco de lagoa com pratos gourmet da cozinha inspirada na ilha da Rota das Especiarias das 

Maldivas.Os hóspedes jantam no 'deck' do restaurante onde, sob um céu noturno estrelado, a 



equipe de chefs oferece um menu influenciado pela ilha de pratos inspirados e de origem local. 

Há também assentos internos no conforto do ar-condicionado, onde você pode observar a vida 

marinha abaixo através do piso de vidro. Espere encontrar frutos do mar e sabores locais 

tradicionais inteligentemente reinterpretados para o século XXI. Aberto para jantar diariamente 

das 19h às 22h30. O Ba'theli Lounge está aberto do pôr do sol até tarde. 

 

The Shoreline Grill: Esta churrascaria à beira-mar é onde você encontrará carnes excelentes e 

peixes e frutos do mar locais recém-pescados, simplesmente cozidos e bem apresentados. Você 

pode jantar descalço na areia em um pavilhão privativo à beira-mar ou dentro da churrasqueira 

para uma vista fantástica das cozinhas ao vivo. Provavelmente serão necessárias várias visitas, 

incluindo pelo menos uma noite na mesa “teppanyaki” do chef, onde ele perguntará o que você 

quer comer e cozinhar de acordo. Ou por que não organizar uma sessão de degustação de 

vinhos antes do jantar na sala de vinhos com o sommelier por uma noite? É aqui que você 

encontrará a informalidade descalça no seu melhor. Fácil, simples, sem complicações. Aberto 

para jantar diariamente das 19h às 22h30. 

 

Compass Pool Bar:  Aqui é o lugar para relaxar e se apaixonar pela piscina infinita com vista 

para o oceano. Quando a fome chama, eles estão lá com uma tentadora carta de bebidas com 

ossucos mais frescos, coquetéis e refeições ligeiras, como as pizzas gourmet do forno a lenha; 

caixas de bento; saladas frescas; sanduíches etc. A diversão não para quando o sol se põe; 

encontre uma espreguiçadeira e veja a área se transformar em um lounge descontraído para 

relaxar. Aberto das 09h até tarde da noite com refeições ligeiras disponíveis entre as 12h e as 

18h todos os dias. 

 

Ocean Restaurant: Aqui está o café da manhã tropical com o qual você sempre sonhou: 

sentado no deck à beira-mar enquanto a equipe entrega onda após onda de guloseimas à sua 

mesa. Para almoço e jantar, o estilo permanece casualmente confortável com pratos 

internacionais perfeitamente apresentados no menu à la carte. Aqui, as palavras-chave são 

fresco, saboroso e amigável. 

 

3° dia – Milaidhoo Maldives 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 

 

Experiências: 

É no Milaidhoo que você se sentirá a um milhão de milhas da vida cotidiana. Você descobrirá 

momentos inspiradores que enriquecerão sua vida e estimularão seu espírito de aventura. Não 



vá apenas pescar: junte-se a um pescador das Maldivas e aprenda como se faz aqui. Não faça 

apenas uma excursão; em vez disso, deixe um local levá-lo pela mão e guiá-lo através da cultura 

e história maldívia. Não faça apenas uma aula de culinária; aceite o convite do chef para colher 

algumas ervas locais com ele e criar um novo prato juntos. Não beba apenas coquetéis;  junte-se 

ao sommelier ou barman para uma aula de degustação e veja se consegue inventar algo bom o 

suficiente para entrar no menu de bebidas. 

 

Mergulhos: Enquanto a beleza das Maldivas é de tirar o fôlego, o que você encontrará abaixo da 

superfície é ainda mais emocionante. A experiente equipe de mergulho tem as chaves para os 

melhores locais de mergulho do atol e dá as boas-vindas a todos, desde novatos fazendo seu 

primeiro mergulho até especialistas registrando seu milésimo mergulho. No Milaidhoo há um 

centro de mergulho PADI cinco estrelas que oferece mergulho em recifes, mergulho em barco, 

mergulho privado, mergulho noturno, mergulhos noturnos fluo, mergulho com arraias e nitrox. Os 

PADI Five Star Dive Resorts estão comprometidos em fornecer treinamento de mergulho de 

qualidade e programas de educação continuada que incluem experiências de mergulho e 

conscientização ambiental. 

 

Esportes aquáticos: Os amantes da água vão adorar a coleção do resort de esportes aquáticos 

não motorizados, que incluem caiaques, caiaques de fundo transparente, windsurf, catamarãs, 

pranchas de stand uppaddle (SUPs) e Zayaks. Equipamentos de mergulho, que podem ser 

usados gratuitamente durante a sua estadia, podem ser emprestados aqui. 

 

Passeios: Navegue até o seu próprio banco de areia deserto e privado, onde um banquete o 

aguarda, faça um cruzeiro com golfinhos ao pôr do sol com champanhe e canapés a bordo de 

uma das embarcações de luxo, ou simplesmente navegue sob o céu estrelado da noite e esteja 

em harmonia com o universo. 

 

Hanifaru Bay: A jóia da reserva da biosfera da UNESCO é, sem dúvida, a Baía de Hanifaru, o 

local onde – na época certa – podem ser vistos os maiores agrupamentos de raias manta do 

mundo. Este também é o local para observação de tubarões-baleia. Mergulhar com esses 

gigantes oceânicos pacíficos é uma experiência imperdível. A temporada vai de junho a 

novembro de cada ano e os avistamentos dependem de muitos fatores, como horários das 

marés, fases da lua e correntes. São planejadas três viagens por semana para a Baía de 

Hanifaru (se o tempo permitir) e também podem oferecer excursões privadas apenas para dois 

acompanhados pelo biólogo marinho. 

 



4° dia – Milaidhoo Maldivas 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 

 

SPA: 

Relaxamento feliz para seu corpo e alma acontece em quatro suítes de tratamento sobre a água 

que oferecem vistas inspiradoras do céu e do oceano. Explore o menu de tratamento holístico 

que incorpora os poderes dos vegetais combinados com as fascinantes tradições de cura da 

África, usando ervas e plantas locais. Aqui você sentirá os benefícios das terapias de spa 

orgânicas e naturais oferecidas por Elemis, Thera Naka e Coola. O pavilhão de ioga sobre a 

água oferece sessões diárias de ioga ou meditação gratuitas, nas quais você só precisa se 

concentrar em sua mente, corpo e alma. 

 

5° dia – Milaidhoo Maldivas 

Café da manhã no hotel, e em horário oportuno, traslado de volta para seu voo internacional. 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no Milaidhoo Maldivas com meia pensão; 

 Traslado de chegada e saída; 

 Suplemento para jantar (comida apenas) – USD 65 por pessoa/dia; 

 Garrafa de champagne na chegada; 

 Chemise Just in Paradise  – Exclusividade Paraísos Escondidos; 

 Kit personalizado com um pareô de Paraísos Escondidos e uma nécessaire de algodão. 
 
Tarifa não inclui: 

 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro; 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas e alimentos não mencionados como inclusos; 

 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); 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 

VALORES 
 

  Milaidhoo Maldives 2022 



Acomodação 11/01 a 10/05 11/05 a 
31/07 

01/08 a 
30/09 

01/10 a 
22/12 

Water Pool Villa 5.299,00  3.999,00 3.555,00 4.865,00 

Beach Pool Villa 5.965,00 4.465,00 4.965,00 5.465,00 

Beach Residence 12.159,00 6.915,00 7.769,00 8.619,00 

Ocean Residence* 12.015,00 7.975,00 8.509,00 9,089,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

*Preços por pessoa em base quádrupla em dólares (USD) 

Adulto extra: USD 2.239,00 

Criança extra (9 a 12 anos): USD 1.125,00 

 

Condição: reservas devem ser feitas com no mínimo 90 dias de antecedência da chegada do hóspede. 

Validade: 22/12/22. 

Informações Importantes: 

 Ocupação máxima das villas é de 2 adultos e 1 criança, ou 3 adultos. Para a Ocean Residence, 

apenas 4 adultos e 2 crianças ou 6 adultos. 

 Hóspede extra (adulto ou criança) será acomodado em cama extra. 

 Não é aceitado crianças com menos de 09 anos no resort. 

 Check-in: 14h 

 Check-out: 12h 

 

Política de cancelamento: 

• 11/01/22 a 10/05/22: Dentro de 30 dias antes da chegada do cliente: será cobrado 100% do custo total da 

estadia. 

• 11/05/22 a 22/12/22: Dentro de14 dias antes da chegada do cliente: 100% do custo total da estadia será 

cobrado. 

Para no-show, a reserva será cobrada em sua integridade, inclusive os transfers.  

Obs.: A operadora pode cobrar 20% em caso de reembolso. 

 

  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. 

 

 


