
Paraísos Escondidos – Baros Maldivas 

 4 dias / 3 noites 

 

 
 
No Baros Maldivas, as villas artesanais de madeira e 
arenito se estendem perfeitamente sobre a água, ou 
aninham-se à beira-mar na bela folhagem tropical. 
Cada uma, é um refúgio para o seu conforto e 
serenidade, um santuário de felicidade pessoal – há 
décadas se consagrando como um dos resorts mais 
amados das Maldivas.  
 
A partir de 
USD 1.599,00 por pessoa em base dupla com café da 
manhã e jantar 
 
 

 
Destaques: 
 

 Chemise Just in Paradise – Exclusividade 
Paraísos Escondidos; 

 Um dos resorts mais icônicos das Maldivas; 

 Sunset cruise com champagne e canapé; 

 Movie Night privativa no deck da sua villa; 

 Um dos primeiros centros de mergulho do 
arquipélago. 

 

 
 
  



  DAY BY DAY 

1° dia – Baros Maldives 

Traslado de speedboat de 25 min do aeroporto internacional. Recepção e dia livre para atividades 

pessoais. 

 

O hotel: 

O Baros é um dos melhores resorts nas Maldivas, escondido em uma selva natural, com folhas farfalhando 

no alto, sons do mar e ondas batendo. Se você ficar sobre a água ou na costa coberta de selva, você está 

cercado pelos tons verdes e azuis. Acorde cedo para saudar o dia e experimente as primeiras horas da 

manhã em sua perfeita quietude. Fique acordado até tarde e observe as estrelas do seu deck. Passe seus 

dias explorando o recife florescente, a uma rápida remada. Privacidade, serenidade e conforto; cada uma 

das villas no Baros Maldives é um mundo próprio, com tudo o que você pode precisar. 

 

2° dia – Baros Maldives 

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

 

Gastronomia: 

Suba a bordo de um dhoni para um cruzeiro com jantar para dois. Ou dirija-se ao Piano Deck com seu 

próprio chef particular, para uma refeição gourmet exclusiva. Ou acomode-se no The Lighthouse para 

assistir ao pôr do sol com coquetéis e canapés. Nestes restaurantes gourmet em Baros, cada refeição é 

sua para saborear, cada mordida pensada para inspirar. O resort cria magia culinária aqui há mais de 40 

anos, dedicando tempo para aperfeiçoar pratos clássicos, enquanto inovam com novas técnicas e 

ingredientes de todo o mundo. De generosos buffets de pequeno-almoço à beira da piscina a refeições 

requintadas no lendário Lighthouse, cada refeição é mais uma oportunidade para saborear um favorito 

ou experimentar algo mais ousado. 

 

3° dia – Baros Maldives 

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

 

Experiências: 

A lagoa convida você a pular, nadar com tartarugas e deslizar sobre os corais. Uma aventura de 

navegação tenta você através dos mares, para ver o que você pode ver além do atol. Champanhe 

borbulha em seu copo enquanto você brinda a outro momento inesquecível no resort. Um milhão de 

experiências esperam por você em nessa ilha lendária e nos arredores. 



Momentos como estes abundam em Baros. De excursões diurnas em terra e mar a cerimônias íntimas e 

jantares sob medida, Baros inspira lembranças felizes que permanecerão por muito tempo depois que 

você deixar suas praias. 

 

4° dia – Baros Maldivas 

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

 

 

  INCLUI 

 03 noites de hospedagem no Baros Maldivas com café da manhã e jantar à la carte; 

 Suplemento para almoço no Palm Garden – USD 45 por pessoa/dia; 

 Traslados de ida e volta via speedboat (25 minutos); 

 Desconto de 10% em tratamentos no SPA; 

 Sunset cruise com champagne e canapé; 

 Movie Night privativa no deck da sua villa; 

 01 Jantar à luz de velas na praia (não combinável com benefícios de lua de mel); 

 Early check-in e late check-out a depender da disponibilidade;  

 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos escondidos e 01 nécessarie 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 
 

  01 de fevereiro a 10 de maio de 2022 

Acomodação Pacote de 3 noites Noite extra 

Deluxe Villa* 2.279,00* 685,00* 

Baros Villa* 2.639,00* 805,00* 

Water Villa* 2.879,00* 885,00* 

Baros Pool Villa 3.725,00  1.140,00 



Water Pool Villa 3.915,00 1.205,00 

 

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

*Preços iniciais, verifique novos valores referentes à períodos específicos. 

 

Adulto extra: 

Acomodação por noite em Meia Pensão – USD 1.285,00 (03 noites) 

Traslados ida e volta – USD 270,00 

Criança extra (8 a 11 anos): 

Acomodação por noite em Meia Pensão – USD 799,00 (03 noites) 

Traslados ida e volta – USD 135,00 

 

 

  11 de maio a 31 de julho de 2022 

Acomodação Pacote de 3 noites Noite extra 

Deluxe Villa 1.599,00 460,00 

Baros Villa 1.899,00 560,00 

Water Villa 2.075,00 615,00 

Baros Pool Villa 2.835,00  845,00 

Water Pool Villa 3.025,00 910,00 

 

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

 

Adulto extra: 

Acomodação por noite em Meia Pensão – USD 1.285,00 (03 noites) 

Traslados ida e volta – USD 270,00 

Criança extra (8 a 11 anos): 

Acomodação por noite em Meia Pensão – USD 799,00 (03 noites) 

Traslados ida e volta – USD 135,00 

 



 

  01 de agosto a 30 de setembro de 2022 

Acomodação Pacote de 3 noites Noite extra 

Deluxe Villa 2.025,00 600,00 

Baros Villa 2.339,00 705,00 

Water Villa 2.605,00 790,00 

Baros Pool Villa 3.165,00  955,00 

Water Pool Villa 3.349,00 1.015,00 

 

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

 

Adulto extra: 

Acomodação em Meia Pensão – USD 1.285,00 (03 noites) 

Traslados ida e volta – USD 270,00 

Criança extra (8 a 11 anos): 

Acomodação em Meia Pensão – USD 799,00 (03 noites) 

Traslados ida e volta – USD 135,00 

 

 

 

Condição: reservas devem ser feitas com no mínimo 05 dias de antecedência da chegada do hóspede. 

 

Política de cancelamento: 

• Dentro de 15 a 30 dias antes da chegada do cliente: será cobrado 50% do custo total da estadia 

• Dentro de 0 a 14 dias antes da chegada do cliente: 100% do custo total da estadia será cobrado 

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

 

Janela de reserva: 31/03/22 

Período de Estadia: 30/09/22 

 

 

  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. 

 

 


