
Paraísos Escondidos – Kandima Maldives 

5 dias / 4 noites 

 

 
 
 
O Kandima é muito mais do que apenas uma ilha 
paradisíaca. Este destino revolucionário oferece 
um ambiente elegante, com restaurantes e bares 
extraordinários, e muitas atividades no local para 
escolher. Baseado nos seus valores 
fundamentais de inteligência, diversão, 
responsabilidade e humanidade, o Kandima é um 
hotel com alma, profundamente enraizado nas 
Maldivas e respeitoso com a comunidade, cultura 
e ambiente. 
 
A partir de 

USD 1.485,00 por pessoa em base dupla com 
café da manhã e pensão 
 

 
Destaques: 

 

 Welcome Secret – Exclusividade 
Paraísos Escondidos; 

 Desconto na hospedagem e traslados 
free*; 

 10 experiências gastronômicas diferentes, 
incluindo um “bar secreto”; 

 Sessão cortesia de fotografias de 30 

minutos no estúdio do hotel, e 01 foto 

revelada; 

 Aulas de arte no estúdio do hotel; 

 Pule de paraquedas, com a incrível vista 
das Maldivas!

 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Male > Kandima Maldives 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Velana e traslado de 25 minutos em voo doméstico, 

seguidos de 15 minutos em lancha rápida até o hotel. 

 

O hotel: 

Bem-vindo a um lugar onde (quase) tudo é possível e o tédio simplesmente não existe! 

Kandima Maldives é muito mais do que apenas férias, é um estilo de vida! Este hotel inovador 

definitivamente tem o fator “uau”. Descubra um cenário de ilha elegante com vistas com as 

quais você só pode sonhar. Explore e viva o momento! 

O resort atende a hóspedes de todas as idades; famílias, casais, grupos de amigos e, claro, 

recém-casados. Se você procura relaxamento, aventura, bem-estar, esporte, experiências de 

spa ou apenas tempo para a família, o Kandima tem algo para você. Descubra o luxo dos pés 

descalços, o tempo livre para os adultos e muita diversão para as crianças, sem mencionar a 

vida na ilha no seu melhor, com esportes aquáticos emocionantes e locais de mergulho 

fantásticos. 

 

2° dia –Kandima Maldives 

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

 

Gastronomia: 

Você pode escolher entre um total de dez restaurantes e bares exclusivos que oferecem 

sabores de dar água na boca de qualquer um. Se você quer jantar em grupo ou ir para um lugar 

mais íntimo para uma refeição romântica a dois –o Kandima tem o lugar perfeito para você. 

Entre em um mundo de escolha nessa ilha única. 

 

Dentre as variadas opções de restaurantes, explore: 

 

Flavour Zest: Localizado a leste da ilha e situado em um terraço deslumbrante na praia, o 

Tempo apresenta uma variedade de cozinhas internacionais. Apresentado em estilo buffet com 

estações de cozinha ao vivo, este restaurante casual oferece um mercado global de aromas e 

sabores. 

 

Azure: Precisa de um pouco de tempero e muito sabor? Esta elegante casa de praia oferece 

refeições mediterrâneas casuais durante o dia e elegantes refeições exclusivas à noite para 

aquela ocasião especial. 

 

Breeze Pool Bar: Restaurante espanhol, fino e autêntico inspirado nos sabores e estilos da 

culinária espanhola. Um restaurante de praia contemporâneo com uma vista que vai te deixar 



cheio de energia. Boa comida e boas vibrações. 

 

Beach Club: De dia até a noite, o Beach Club é o local perfeito para sair. Assista ao incrível pôr 

do sol em toda a ilha enquanto os DJs tocam as batidas do momento. Saboreie Mojitos feitos 

na hora, sucos frescos e granitas do bar. 

 

Deli: Esta é a delicatessen da ilha– venha aqui para café fresco, sucos naturais, bolos e 

sanduíches. Os chás da tarde das Maldivas são imperdíveis. Compre vinhos e queijos finos e 

outras guloseimas para abastecer o minibar do quarto. 

 

Aroma: Comece o dia à moda Aroma com cafés artesanais e pastelaria fresca. Este é o lugar 

para vir para deliciosos gelatos, crepes e waffles. Junte-se aos artistas residentes para aulas de 

pintura ou artesanato e libere sua criatividade. 

 

Smoked: Este lugar tem tudo a ver com bifes perfeitos, peixe fresco e vistas incríveis. Desfrute 

de deliciosos pratos de carne e peixe da cozinha aberta para churrasco. Simplesmente não há 

nada melhor do que jantar ao ar livre. 

 

Sea Dragon & Forbidden Bar: O clima é sensual e misterioso. Experimente os autênticos frutos 

do mar cantoneses ao vivo, com um toque moderno, preparado na hora e servido em estilo 

familiar. Quer terminar a noite em grande estilo? Dirija-se ao super cool Forbidden Bar, onde 

DJs ao vivo tocam noite adentro. Descubra uma mistura perfeita de toques contemporâneos e 

antigas inspirações do Extremo Oriente, enquanto o barman faz os coquetéis mais deliciosos da 

ilha. 

 

Destination Dining: No Kandima Maldives, se criam memórias incríveis compartilhadas entre 

você e seus entes queridos em seu tipo de ambiente - há muito por onde escolher! Seja um 

jantar de churrasco na praia para um grupo de amigos ou um jantar privado em uma ilha 

deserta, o chef e sua equipe particular garantirão que você tenha uma noite perfeita. Esta 

experiência é ideal para casais ou amigos. 

 

3° dia –Kandima Maldives 

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

 

Experiências: 

Kandiland: Os pequeninos hóspedes são tão importantes quanto os adultos! O Kandima Kids 

Club - Kandiland é administrado por uma equipe dedicada de cuidadores de crianças totalmente 

certificados eoferecem um programa diário repleto de atividades divertidas e educativas. 

 



esKape Spa: Os quartos do spa com vista para o mar estão situados na selva tropical e criam 

um ambiente tranquilo para os tratamentos de mimos. Relaxe na sauna a vapor, faça manicure 

ou visite o cabeleireiro. Você vai adorar! 

 

HQ & Den: Esse espaço não é apenas um lugar que você visita durante o rock in e rock out do 

Kandima Maldives. Aqui, as coisas são feitas no verdadeiro estilo Kandima. Aberto 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, a Den e sala de jogos oferecem um ambiente elegante onde você pode 

relaxar, conviver e jogar. 

 

Snap!: Venha visitar o estúdio fotográfico SNAP! localizado próximo ao HQ e ao Aquaholics. A 

equipe profissional de fotógrafos oferece serviços personalizados de fotografia e videografia 

atendendo às necessidades dos hóspedes. 

 

KULA Art Studio: Junte-se aos artistas residentes para aulas de pintura ou artesanato e libere 

sua criatividade no próprio Art Studio do Kandima! 

 

Consultar valores para atividades não inclusas na estadia. 

 

4° dia – Kandima Maldives 

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

 

Experiências: 

Snorkelling Platform: Situada à beira da lagoa do Kandima, a plataforma de mergulho com 

snorkel permite que os hóspedes mergulhem na beira do recife e experimentem a incrível vida 

marinha que kandima tem a oferecer. Não se surpreenda se você for recebido por golfinhos 

enquanto estiver mergulhando. 

 

Aquaholics: Descubra o azul ao redor do Kandima Maldives. Se você está procurando 

velocidade, emoção, relaxamento, beleza marinha ou uma oportunidade de criar aquela versão 

privada do paraíso que você tem em mente, então, se estiver relacionado à água, podem 

fornecer para você! Há uma incrível variedade de atividades aquáticas que você pode desfrutar 

aqui na ilha! 

 

Sports Arena: Experimente as novas Maldivas de forma ativa. As instalações de fitness de 

última geração do Kadima, como o BURN Fitness Center com sua própria piscina privativa, 

pavilhão de fitness, quadras de tênis, badminton e vôlei de praia, e um campo de futebol. O 

elegante Kandima também possui uma das maiores piscinas das Maldivas –a Breeze Pool, e 

possui uma deslumbrante praia de 3 quilômetros de extensão perfeita para as corridas matinais. 

 



Sky Diving: O Kandima tem literalmente uma queda por você, graças a um novo programa de 

paraquedismo. Coloque seu macacão, coloque seus óculos de proteção, embarque na 

aeronave e experimente o momento mais cheio de adrenalina de sua vida enquanto você e seu 

instrutor experiente se aproximam da porta e se lançam no céu a 12.000 pés! Você alcançará 

velocidades de até 200 km/h antes que seu paraquedas abra e você diminua a velocidade. Ao 

descer de paraquedas, aproveite a vista de 360 graus desse país de tirar o fôlego como 

nenhum outro antes de seu pouso seguro no Kandima Maldives! 

 

Consultar valores para atividades não inclusas na estadia. 

 

5° dia – Kandima Maldives 

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

 

 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no Kandima Maldives com café da manhã e jantar; 

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

 Sessão de fotografias de 30 minutos no estúdio do hotel, e 01 foto revelada; 

 Cesta de frutas e garrafa de vinho na chegada (somente para hóspedes de Ocean Pool Villa e 
Sunset Aqua Pool Suite); 

 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 
 

  07 de fevereiro a 10 de maio de 2022 



Acomodação Pacote de 04 
noites* 

Adulto 
Extra 

Criança 
extra (6 a 
11 anos) 

Criança 
extra (2 a 5 

anos) 

Sky Studio 1.649,00 1.429,00 695,00 535,00 

Beach Studio 1.749,00 1.429,00 695,00 535,00 

Beach Villa with 
Swirl pool 

2.155,00 1.695,00 695,00 535,00 

Aqua Villa 2.275,00 1.695,00 695,00 535,00 

Aqua Villa with Swirl 
pool 

2.459,00 1.695,00 695,00 535,00 

Sunset Aqua Pool 
Suite 

3.939,00 1.959,00 695,00 535,00 

 

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

 

  11 de maio a 31 de julho de 2022 

Acomodação Pacote de 04 
noites* 

Adulto 
Extra 

Criança 
extra (6 a 
11 anos) 

Criança 
extra (2 a 5 

anos) 

Sky Studio 1.485,00 1.429,00 695,00 535,00 

Beach Studio 1.555,00 1.429,00 695,00 535,00 

Beach Villa with 
Swirl pool 

1.705,00 1.695,00 695,00 535,00 

Aqua Villa 1.785,00 1.695,00 695,00 535,00 

Aqua Villa with Swirl 
pool 

1.899,00 1.695,00 695,00 535,00 

Sunset Aqua Pool 
Suite 

2.875,00 1.959,00 695,00 535,00 

 

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

 

Período de estadia:até 31/07/2022 – exceto datas de black-out e feriados; 

 

Crianças: Até 2 crianças por acomodação com 6 anos incompletos pagam apenas taxa verde de 



USD 8/dia e traslados de USD 390. Bebês até 2 anos incompletos pagam somente a taxa verde. 

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

• Cancelamento até 20 dias antes das datas de estadia reservadas = será cobrado 0% do total do 

quarto e pacote de refeição. 

• Cancelamento com menos de 20 dias antes das datas de estadia reservadas = será cobrado 100% 

do valor total do quarto e pacote refeição. 

• Não comparecimento e saída antecipada serão cobrados 100% do valor total da fatura. 

 

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

 

Promoções aplicadas: 

 Tropi Kal EsKape: Desconto na acomodação e traslado ida e volta gratuito; 

 Sessão de fotografias de 30 minutos no estúdio do hotel, e 01 foto revelada; 

 Cesta de frutas e garrafa de vinho na chegada (somente para hóspedes de Ocean Pool Villa 
e Sunset Aqua Pool Suite); 

 Duas bicicletas diárias de cortesia. 
 

Notas Importantes: 

 Mínimo de 4 noites; 

 Adultos extras podem ser acomodados em sofá cama duplo, em todos os estúdios e villas; 

 Ocupação máxima de 2 adultos/2 chd, ou 2 adultos/2 adultos extras por estúdio ou villa. 

 

  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. 

 


