
Paraísos Escondidos – Soneva Fushi 2022 

4 dias / 3 noites 

 

 

Soneva oferece experiências raras, numa 
interpretação criativa de luxo. O Soneva tem 
como objetivo a reconexão consigo e com o 
ambiente natural do lugar, fazendo com que seus 
hóspedes realizem pequenas mudanças que 
serão levadas para suas vidas. 
 
A partir de 

USD 3.119,00 por pessoa em apartamento duplo 
com meia pensão* 
 
Saiba mais 
Um refúgio autêntico e verdadeiro nas ilhas 
Maldivas. Soneva Fushi inspira a imaginação 
com 63 vilas à beira-mar e oito vilas sobre as 
águas que variam de tamanho de um a nove 
quartos, todas com os escorregadores direto na 
água. 
 
 
 
 
 
 

Destaques: 
 

 Welcome Secret - Exclusividade 
Paraísos Escondidos; 

 Pacote Land & Sky – Fotografia & vídeo 
com drone – Exclusividade Paraísos 
Escondidos; 

 Meia pensão free; 

 Localizado no Baa Atoll, 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; 

 Primeiro hotel do mundo a ter seu próprio 
observatório.

 
 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia - Soneva Fushi 

Chegada ao Aeroporto Internacional Ibrahim Nasir, também conhecido como Aeroporto Internacional 
de Malé e traslado via Wheeled plane e Speedboat. Apenas os aviões domésticos com rodas operam 
das 06:00 h às 23:00 h. O avião doméstico leva você ao Aeroporto de Dharavandhoo, seguido de um 
passeio panorâmico de lancha com duração de de 15 minutos até o Soneva Fushi. 
 
O hotel: 
Escondido entre a densa folhagem da Reserva da Biosfera da UNESCO do Atol Baa, Soneva Fushi 
inspira a imaginação. O resort premiado define verdadeiramente a essência do luxo descalço com a 
simplicidade de Robinson Crusoe e 61 vilas espaçosas à beira-mar que variam em tamanho de um a 
nove quartos, escondidas entre a densa folhagem. A personalidade realista do resort se reflete em sua 
arquitetura inspirada na natureza. Se as experiências são mágicas, a filosofia é simples; sem notícias, 
sem sapatos. 
 
Gastronomia: 

Fresh in the Garden - Mediterrâneo, orgânico e vegetariano 
Jante no alto dos jardins, onde os aromas das ervas emanam de baixo. A cozinha central aberta 
oferece lugares na primeira fila para a ação. Escolha sentar-se coberto ou sob o céu estrelado. 
 
Once Upon a Table 
Um teatro culinário apresentando alguns dos maiores nomes da gastronomia sofisticada. Não há 
menu, permitindo que a criatividade e as habilidades do chef ocupem o centro das atenções. 
 
So Hands On - Japonês 
No balcão de sushi vê alguns dos melhores mestres de sushi do mundo atrás de seu balcão de pinho 
japonês polido com saquê, conhecido como 'hinoki'. O íntimo balcão de sushi de cinco lugares permite 
que você experimente as habilidades hábeis do chef de perto. 
 
Mihiree Mithaa - Asiática, mediterrânea e internacional 
Escolha um buffet generoso, que oferece frutas frescas, guloseimas assadas, uma sala de saladas, 
pizzas em forno a lenha e as onipresentes salas de sorvete e chocolate da Soneva. 
 
So Bespoke - Japonês 
Espetáculo culinário com vistas intermináveis do Atol Baa e mais além. Assim, a Bespoke, a mesa de 
teppanyaki ao ar livre da Soneva Fushi, é chefiada pelo Chef Gede Sujana. Possui 8 lugares. 
 
By The Bar  
Um oásis sereno de calma, ideal para relaxar, o bar oferece uma das melhores seleções de coquetéis, 
destilados e licores das Maldivas. 
 
Out of the Blue - Asiática e internacional 
Jante pratos vietnamitas, japoneses e indonésios, saladas, carnes grelhadas e frutos do mar. Esta área 
também inclui: So Hot - uma churrasqueira robata, churrasqueira josper e área de pizza; So Guilty - as 
casas de chocolate e sorvete; e So Cheesy - a sala de queijos. 
 
Down to earth by Ravi - Internacional e sul asiático 
A prática de compartilhar comida é um ritual de união primordial. Procuramos recriar essa intimidade 
com pratos feitos para compartilhar. 
 
The Bar & Cellar 
Faça sua escolha na enciclopédia de bebidas, incluindo uma coleção de mais de 200 vinhos 
sofisticados em taça, bem como cervejas, destilados, sucos, chá e café. 
 
 
2° dia - Soneva Fushi 

Dia livre para atividades no paraíso. 
 



Experiências: 

 
Incluídas: 
 
SNORKEL COM MANTA RAYS 
Faça snorkel na Baía de Hanifaru, lar de uma das maiores populações de raias manta do mundo. Se 
as condições e a estação (junho a novembro *) permitirem, observe centenas de mantas enquanto se 
alimentam de plâncton. Se não houver mantas, nosso Biólogo Marinho o levará a outro local para 
mergulho com snorkel. 
* Avistamentos de mantas não são garantidos. 
 
ESPORTES AQUÁTICOS 
O hotel oferece uma variedade de esportes aquáticos não motorizados de cortesia. Isso inclui caiaque, 
stand-up paddleboarding, windsurf e catamarã. Aulas particulares estão disponíveis por um custo 
adicional por hora. 
 
Descubra todas as experiências disponíveis no Soneva Fushi e nas ilhas intocadas que os cercam. Os 
anfitriões têm o prazer de personalizar cada experiência para uma ocasião especial ou celebração. 
 
CRUZEIRO SUNSET DOLPHIN 
Prepare-se para uma das experiências mais procuradas; observar dezenas de golfinhos brincalhões à 
luz do sol poente. Enquanto você navega cada vez mais fundo no mar, será servida uma seleção de 
canapés e uma taça de champanhe, tudo acompanhado ao som dos tambores das Maldivas. 
* Esta experiência depende da estação e do clima. 
 
MERGULHO 
Os instrutores PADI multilíngues do Centro de Mergulho Soleni e grupos pequenos garantem 
experiências de mergulho de nível mundial. Escolha entre uma série de cursos de mergulho e o 
equipamento está disponível para alugar. 
 
MERGULHO LIVRE 
O mergulho livre é a prática estimulante de descobrir o mundo subaquático usando apenas uma única 
respiração. Você aprenderá a técnica de finning - como se propelir pelo oceano, aumentar sua 
capacidade de prender a respiração, capacidade de relaxar e se concentrar, equalização e, claro, 
segurança, o que é fundamental. 
* Esta experiência depende da estação e do clima 
 
Consultar valores. 
 
3° dia - Soneva Fushi 
Dia livre para atividades no paraíso.  
 
Experiências: 
Descubra todas as experiências disponíveis no Soneva Fushi e nas ilhas intocadas que os cercam. Os 
anfitriões têm o prazer de personalizar cada experiência para uma ocasião especial ou celebração. 
 
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. 
 
CINEMA PARADISO 
Convidamos você a participar de uma exibição de filme clássico em no teatro ao ar livre. Pipoca de 
cortesia e mais de 60 sabores de sorvete são os petiscos perfeitos para a experiência de teatro na 
areia. Se desejar um coquetel ou algo mais substancial, os anfitriões de cinema terão prazer em 
atendê-lo. 
 
SIX SENSES SPA 
De esfoliantes calmantes a pedras quentes tibetanas, o convidamos a embarcar em tratamentos 



sensoriais de perto e de longe.  
 
Consultar valores. 
 
4° dia - Soneva Fushi 

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. 
 

 

 

  INCLUI 

 03 noites de hospedagem com meia pensão; 

 Traslado de chegada e saída em wheeled plane; 

 Upgrade para meia pensão free; 

 Pacote Land & Sky – Fotografia & vídeo com drone – Exclusividade Paraísos Escondidos; 

 Welcome Secret; 

 Kit personalizado com 01 pareô estampa Paraísos escondidos, 01 nécessaire de linhão e uma 
Chemise Just in Paradise; 
 
Tarifa não inclui: 

 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 

 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; 

 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 
 

  Soneva Fushi 

 
Crusoe With Pool  

 
Crusoe Suite with Pool 

1 Bedroom Water Retreat 
with Slide* 

USD 3.119,00 USD 3.719,00 USD 8.029,00 

Obs.: Preços por pessoa em apartamento duplo. 

*Acomodação não oferece regime meia pensão. 

 

Período de estadia: até 30/09/22*; 

*Confira datas de black-out para sua acomodação. 



 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h 

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: 

Tarifa pré-paga e não reembolsável. 

 

Notas importante: 

Tarifa flutuante. 
 

 

  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. 

 

 

 

 

 

 


