
Paraísos Escondidos – Anantara Dhigu 

 5 dias / 4 noites 

 

 
 

 
No Anantara Dhigu Maldives Resort, aventuras o 

aguardam nas areias prateadas, no mar e abaixo da 

superfície da água. Corra para as ondas de sua villa 

com piscina na praia, ou pule na lagoa de sua suíte 
sobre a água. Surfe, mergulhe, faça um piquenique em 

uma ilha deserta e depois volte para os tratamentos de 

spa sobre a água e as viagens culinárias em nosso 
resort nas Maldivas. 

 

A partir de 
USD 1.739,00 por pessoa em base dupla com regime 

All-inclusive 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret – Exclusividade Paraísos 

Escondidos; 

 Meia pensão free; 

 Spa sobre as águas; 

 Escola de surf e centro de esportes aquáticos; 

 Acesso às instalações do resort parceiro Veli 
(para hóspedes maiores de 18 anos ou famílias 

com reservas para jantar).

 

 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Male > Anantara Dhigu 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado em lancha com duração de 30 minutos ao hotel.  

 

O hotel: 

Durante as férias em família, selecione sua vista - pôr do sol ou nascer do sol. Melhore a sua estadia com 

uma piscina privada em um dos melhores resorts para famílias nas Maldivas. Uma variedade de vilas na 

praia, vilas sobre a água e vilas com piscina estão disponíveis neste resort familiar para você escolher. 

 

Anantara Dhigu é o melhor resort nas Maldivas para famílias que viajam juntas. Mergulhe em uma piscina 

infinita azul ou jogue tênis de mesa. Jogue tênis com vistas tropicais, desfrute de vôlei na areia. 

Explore o mundo subaquático ou navegue com seu próprio capitão. Mantenha os mais jovens entretidos 

com atividades envolventes no Dhoni Club ou planeje um cinema memorável sob as estrelas para a 

família. 

 

Centro Fitness: Entre no conforto do centro fitness climatizado, e faça exercício sozinho ou com a 

presença de um personal trainer. As janelas do chão ao teto oferecem uma vista inspiradora conforme você 

se exercita. 

 

Quadras de tênis: Não precisa dar um tempo de seus treinos! Pratique ou apenas se divirta nas quadras de 

tênis do resort, que são iluminadas com holofotes durante a noite. Raquetes e bolas são fornecidas. 

 

Dhoni Club: Neste espaço, as crianças encontram uma área de recreação emocionante, coberta e ao ar 

livre. 

Para explorar: uma parede de escalada, uma casa na árvore, dois barcos dhoni recheadas de diversão e 

uma variedade de atividades diárias. 

 

Biblioteca: Relaxe tranquilamente na biblioteca do resort, e desfrute da seleção de livros e revistas 

oferecidos. Computadores também estão disponíveis para seu acesso. 

 

Cerimônia do Pôr do Sol: Todos os dias ao pôr do sol, a equipe acompanhada pela tradicional música 

'Boduberu' acende as tochas ao redor do resort, para sempre te lembrar de admirar a beleza e a magia do 

pôr do sol das Maldivas. 

 

2° dia – Anantara Dhigu 

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

 

Gastronomia: 



Descubra pratos distintos em uma seleção de alguns dos melhores restaurantes das Maldivas com vistas 

deslumbrantes. Cozinha local e internacional complementam experiências excepcionais de jantares finos 

nos restaurantes do resort. 

 

Sea.Fire.Salt: Comece bem o dia com um café da manhã internacional à la carte, neste restaurante de 

grelhados nas Maldivas sobre as águas cristalinas da lagoa azul-turquesa. Desfrute de pratos 

requintadamente criados. Saboreie os pratos favoritos das Maldivas recém pescados, como peixes 

regionais, atum e lagosta, bem como cortes importados. Opções vegetarianas também estão disponíveis. 

 

Aqua Bar: Tome banhos de sol, refresque-se na sombra ou nade até o bar para se refrescar. Desfrute de um 

almoço leve, petiscos ao longo da tarde e bebidas durante todo o crepúsculo. Localizado ao lado da 

piscina, o Aqua também serve para as espreguiçadeiras e nossa popular rede de descanso. 

 

73 Degrees: Comece o seu dia com um café recém-preparado ou um suco refrescante. Delicie-se com uma 

extensa seleção à la carte de clássicos internacionais de café da manhã. Retorne à noite para autênticas 

especialidades italianas. Seleções de vinhos de classe mundial aumentam sua experiência.  

 

Baan Huraa: Caminhe pela lagoa e entre em uma tradicional teak house sobre palafitas, magicamente 

iluminada com o brilho do pôr do sol. Com pratos elaborados para serem compartilhados como na 

Tailândia, escolha entre uma variedade de iguarias de todo o reino neste restaurante tailandês nas 

Maldivas - saladas picantes do Nordeste, caril de coco quente, pratos adorados das Planícies Centrais 

acompanhados de um fragrante arroz de jasmim. 

 

Origami: Aproveite o deslumbramento dos chefs teppanyaki ao vivo neste restaurante japonês. Comece a 

sua noite com sashimis frescos e criações de sushi, destacando as capturas locais de albacora. Desfrute de 

vieiras de Hokkaido direto da grelha robata ou de pratos exclusivos, como robalo em fatias finas 

guarnecido com yuzu, óleo de trufas e ovas de salmão. Para uma noite divertida, escolha um menu de 

teppanyaki de carne Wagyu e caranguejo real do Alasca, que é fatiado, picado, escaldado e servido na sua 

frente. 

 

Para uma experiência culinária íntima, reserve a adega - The Vault, onde um chef particular prepara um 

menu de degustação personalizado para uma mesa de 2 a 8 pessoas. Combine cada prato com uma taça de 

vinho recomendada pelo sommelier do resort. 

 

Dhoni Bar: Refresque-se na piscina com uma seleção de cafés gelados, smoothies e mocktails combinados 

com uma variedade de sanduíches gourmet, paninis e pizzas no forno a lenha. Ao pôr do sol, aproveite a 

brisa do oceano e experimente coquetéis tropicais neste bar da piscina nas Maldivas. 

 



Para os hóspedes que anseiam por experiências gastronômicas personalizadas, o hotel oferece o Dining by 

Design, serviço de jantar privativo em que o cliente é servido pessoalmente pelo chef. Saboreie uma 

lagosta fresca com vinho selecionado pelo seu sommelier exclusivo. Passe uma tarde de degustação de 

vinhos à beira do mar e, depois, siga de lancha para uma ilha deserta. Saboreie um jantar completo sob as 

estrelas ao som exclusivo das ondas. 

 

Ademais, o Spice Spoon serve como outra experiência personalizada maravilhosa. Descubra o chef que há 

em você com aulas de culinária passo a passo conduzidas pelo nosso chef executivo. Saboreie um coco 

fresco enquanto fatia, refoga e mexe seus pratos. Aproveite seu banquete de almoço e, em seguida, faça 

aulas de decoração de pratos e composição de mesas.  

 

** Consultar valores ** 

 

3° dia – Anantara Dhigu 

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

 

Experiências: 

Aproveite as melhores férias em família que as Maldivas têm a oferecer e veja a ilha como ela merece ser 

vivida. Descubra uma faceta da beleza da ilha que apela ao seu desejo por viajar ou à sua visão de uma 

verdadeira escapada na ilha. As experiências oferecidas pelo resort incluem opções gastronômicas, 

tratamentos de spa, esportes aquáticos e contato próximo com a vida marinha. 

 

Um dia em uma ilha privada: Imagine sua própria ilha tropical paradisíaca por um dia. Passe um dia em 

uma ilha particular e desfrute da privacidade e reclusão com uma variedade de experiências para ajudá-lo 

a rejuvenescer e descansar enquanto seu mordomo pessoal atende a todas as suas necessidades. Cercado 

por praias de areia branca e águas azuis cristalinas, Gulhifushi é o epítome de uma ilha paradisíaca. 

 

Mergulho: Explore o oceano, com expedições de mergulho durante todo o ano em águas claras e mornas. 

Mais de 35 belos locais de mergulho ficam perto do Anantara Dhigu, sendo o mais distante a trinta 

minutos de barco do resort. Explore mundos de corais pulsantes habitados por abundante vida marinha. 

Condições excelentes e águas quentes criam visibilidade durante todo o ano. Nade em redemoinhos de 

peixes tropicais. Fique de olho nas tartarugas, raias manta e golfinhos. Escape com um guia experiente 

para um dos 35 locais de mergulho de tirar o fôlego e obtenha a certificação em cursos PADI para todos 

os níveis. 

 

Passeio de iate: Em um país com 99% de água, explorações no azul do oceano certamente te encantarão. 

Embarque no Nirvana ou Raanee para uma jornada particular além do horizonte. Explore ilhas desertas 

enquanto navega nas Maldivas, nade com a vida marinha em lagoas cristalinas e mergulhe com tubo de 

respiração ou tanque de oxigênio em recifes intocados. Mergulhe na cesta de piquenique do chef em um 



banco de areia ou desfrute de champanhe e canapés no convés ao pôr do sol. Alugar seu próprio barco e 

capitão é a melhor maneira de explorar os mares deslumbrantes do atol. 

 

Surfe: Aventure-se no Oceano Índico e suas ondas de classe mundial enquanto surfa nas Maldivas. 

Explore os arredores da ilha de paddleboard ou navegue em busca do surf. A Anantara Surf School by 

Tropicsurf acomoda todos os níveis de habilidade, desde aqueles que procuram dar seus primeiros passos 

na lagoa, até profissionais dedicados em busca das ondas maiores e mais profundas ao redor. A temporada 

de surf vai de maio a setembro. 

 

Cruzeiro de Golfinhos: Faça um cruzeiro ao lado de golfinhos majestosos enquanto eles saltam no ar 

lindamente enevoado. No Anantara Dhigu, você terá a sorte de ver um grande grupo de golfinhos-

rotadores - a variedade mais acrobática - vivendo bem na nossa porta. Observe os golfinhos brincando em 

seu ambiente natural, no conforto do luxuoso iate. Delicie-se com as maravilhas da natureza de perto e 

com todo o charme nas Maldivas com a observação de golfinhos. 

 

Cinema sob as estrelas: Deixe-se levar pelo romance da tela e pelo estilo da ilha durante sua lua de mel 

nas Maldivas. Afunde-se em pufes gigantes sob as estrelas brilhantes do céu do Oceano Índico. Assista a 

romances épicos de Hollywood e a clássicos estrangeiros. Aproveite a pipoca como cortesia ou peça 

lanches e bebidas gourmet para compartilhar. Uma experiência mágica incomparável para sua lua de mel 

em nosso resort nas Maldivas. 

 

** Consultar valores ** 

 

4° dia – Anantara Dhigu 

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

Após um dia cheio de experiências, aproveite o resort com o melhor relaxamento que as Maldivas têm 

para oferecer, através do SPA. 

 

SPA: 

Mergulhe na felicidade com o som calmante das ondas abaixo de você no spa do resort. Vistas 

panorâmicas do imaculado Oceano Índico estendem-se diante de você no santuário tranquilo do spa sobre 

as águas. Fuja da rotina diária e experimente tratamentos de classe mundial inspirados nos indígenas para 

o corpo e a alma. O menu do spa oferece terapias holísticas projetadas para enriquecer e desintoxicar, uma 

maneira perfeita de aprimorar suas férias em uma ilha perdida nesse maravilhoso resort spa nas Maldivas. 

 

Consultar valores. 

 

5° dia – Anantara Dhigu 

Café da manhã no hotel e traslado em lancha ao aeroporto. 



 

 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no Anantara Dhigu com regime de meia pensão; 

 Traslado de chegada com assistência e saída em voo doméstico & lancha, ou hidroavião; 

 Welcome Secret; 

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

 

Tarifa não inclui: 

 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 

 Passeios opcionais; 

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

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

 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; 

 Vistos; 

 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; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES 
 

  Alta Temporada – 09 de janeiro a 12 de maio de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites 

Sunrise Beach Villa 2.529,00 

Sunrise Over Water Suite 3.109,00 

Sunrise Beach Pool Villa 3.329,00 

Sunset Over Water Suite 3.579,00 

Sunset Over Water Pool 

Suite 

4.809,00 

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

 

Adulto extra: 

Acomodação em regime de meia pensão com traslados (4 noites) – USD 1.569,00 



 

Criança extra (0 a 11 anos): 

Acomodação em regime de meia pensão com traslados (4 noites) – USD 345,00 

 

  
Baixa Temporada – 13 de maio a 31 de julho de 2022 / 01 de setembro a 30 de 

setembro de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites 

Sunrise Beach Villa 1.739,00 

Sunrise Over Water Suite 2.329,00 

Sunrise Beach Pool Villa 2.539,00 

Sunset Over Water Suite 2.639,00 

Sunset Over Water Pool 

Suite 

3.639,00 

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

 

Adulto extra: 

Acomodação em regime de meia pensão com traslados (4 noites) – USD 1.569,00 

 

Criança extra (0 a 11 anos): 

Acomodação em regime de meia pensão com traslados (4 noites) – USD 345,00 

 

  
Média Temporada – 01 de agosto a 31 de agosto de 2022 / 01 de outubro a 23 de 

dezembro de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites 

Sunrise Beach Villa 1.969,00 

Sunrise Over Water Suite 2.559,00 

Sunrise Beach Pool Villa 2.709,00 

Sunset Over Water Suite 2.849,00 

Sunset Over Water Pool 

Suite 

4.039,00 



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

 

Adulto extra: 

Acomodação em regime de meia pensão com traslados (4 noites) – USD 1.569,00 

 

Criança extra (0 a 11 anos): 

Acomodação em regime de meia pensão com traslados (4 noites) – USD 345,00 

 

  Temporada Festiva – 24 de dezembro de 2022 a 08 de janeiro de 2023 

Acomodação Pacote de 04 noites 

Sunrise Beach Villa 4.378,00 

Sunrise Over Water Suite 4.469,00 

Sunrise Beach Pool Villa 6.529,00 

Sunset Over Water Suite 5.269,00 

Sunset Over Water Pool 

Suite 

8.139,00 

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

 

Período de estadia: até 08/01/2023 – exceto datas de black-out e feriados; 

 

Crianças: É permitida no máximo 1 cama dobrável em todos os tipos de quarto. No máximo 2 crianças com idade até 12 

anos incompletos podem compartilhar o quarto com 1 ou 2 adultos gratuitamente, utilizando cama do quarto ou uma cama 

extra extra. O berço é gratuito. O imposto governamental de USD 6,00 por criança, por noite deve ser aplicado. Traslados 

de ida e volta em speedboat são cobrados por USD 145,00 ida/volta por criança de 2 a 12 anos incompletos. 

*Os pais com filhos pequenos que compartilham as suítes Over Water deverão assinar um formulário de responsabilidade.  

 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

 Todo o ano, exceto temporada festiva: 

Para cancelamentos dentro de 10 dias da chegada, o hóspede paga 100% da acomodação. 

 2 Bed Anantara Pool Villa & 2 Bedroom Family Pool Villa: 



Para cancelamentos dentro de 40 dias da chegada, o hóspede paga 100% da acomodação. 

 Temporada Festiva: 

 Para cancelamentos dentro de 40 dias da chegada, o hóspede paga a estadia completa. 

 

Obs.: A operadora poderá cobrar até 25% de taxas em caso de reembolso.  

 

Promoções aplicadas: 

 25% de desconto para hospedagem entre 3 e 6 noites: 

- Todos os quartos; 

- Combinável com benefícios adicionáveis, Lua de Mel & Aniversário de Casamento; 

- Para split stays (estadias divididas), um mínimo de 2 noites em cada categoria de quarto é requerido; 

- Desconto aplicável a terceiro adulto; 

- Desconto não aplicável a plano de refeição e jantar de gala; 

- Promoção sujeita à disponibilidade. 

 30% de desconto para hospedagem entre 3 e 6 noites: 

- Todos os quartos; 

- Combinável com benefícios adicionados, Lua de Mel & Aniversário de Casamento; 

- Para split stays (estadias divididas), um mínimo de 2 noites em cada categoria de quarto é requerido; 

- Desconto aplicável a terceiro adulto; 

- Desconto não aplicável a plano de refeição e jantar de gala; 

- Promoção sujeita à disponibilidade. 

 Lua de mel & aniversário de casamento: 

- Todos os quartos; 

- Receba +5% de desconto; 

- Combinável com descontos de 25% e 30%, e upgrade de planos de refeição; 

- Traslados free para a noiva; 

- Garrafa de champanhe; 

- Chocolates caseiros do chef; 

- Decoração da cama. 

- Mínimo de 04 noites 

- É necessário enviar documentação para comprovar a data da comemoração.  

 Upgrade para meia pensão 

 

Seu plano de refeições inclui: 

 Os hóspedes em regime de meia pensão podem comer diariamente nos seguintes restaurantes: 73 graus, Baan Huraa, 

Sea Fire Salt, Fushi Cafe e Aqua Bar. 

 Os planos de meia pensão baseiam-se num menu de três pratos ou buffet por pessoa composto por entrada, prato 

principal e sobremesa. 

 As bebidas, exceto água sem gás, não estão incluídas e são cobradas. 



 Plano de meia pensão e o plano All Inclusive não se aplicam a refeições na villa e Dining By Design. 

 

  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. 

 


