
Paraísos Escondidos – The Standard Maldives 2022 

5 dias / 4 noites 

 

 
 
Transforme sua viagem dos sonhos em realidade 
no The Standard, Maldives. A uma curta viagem 
de hidroavião do Aeroporto Internacional Velana 
de Male, este oásis é uma mistura única de 
relaxamento, socialização e aventura, perfeito 
para uma escapadela romântica, com amigos ou 
férias em família. 
 
A partir de 

USD 2.195,00 por pessoa em base dupla com 
pensão completa 
 
 
 
 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Pacote promocional com traslados de 
hidroavião inclusos; 

 Equipamentos para atividades aquáticas, 
esporte e bicicletas disponíveis; 

 Parque aquático inflável (sazonal);  

 Discoteca sobre as águas e piso 
transparente; 

 Restaurante autêntico maldívio, em 
culinária e tradição. 

 Um santuário para se divertir ou relaxar. 

 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Male >The Standard Huruvalhi Maldives 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado para o hotel em hidroavião (35 

minutos), ou voo doméstico (30 minutos) para o aeroporto de Dharavandoo + lancha (25 

minutos).  

 

O hotel:  

Transforme sua viagem dos sonhos em realidade no The Standard, Maldives. A uma curta 

viagem de hidroavião do Aeroporto Internacional Velana de Male, este oásis é uma mistura 

única de relaxamento, socialização e aventura, perfeito para uma escapadela romântica, com 

amigos ou férias em família. Cada uma das 115 villas, sobre a água ou à beira-mar, tem seu 

próprio lounge privativo e piscina de imersão. Passe seus dias explorando a beleza natural da 

ilha, com atividades como mergulho com snorkel no recife protegido, passeios de barco, 

mergulho profundo e muito mais.  

Relaxe e refresque-se com luxuosos tratamentos de spa no The Standard Spa, completo com 

hammam, sauna a vapor aromática, ioga diária e nove salas de tratamento privativas. De 

manhã à noite, se reabasteça em uma variedade de opções gastronômicas, desde o 

restaurante Kula, aberto o dia todo, até o autêntico restaurante sobre a água das Maldivas, 

Guduguda. 

Nunca se entedie na ilha! Aproveite a quadra de tênis com equipamentos disponíveis, acesso 

ao fitness center totalmente equipado, bicicletas durante toda a estadia, equipamento para 

snorkel, caiaque e stand-uppaddle, tudo oferecido de cortesia ao hóspede! 

 

2° dia – The Standard Huruvalhi Maldivas 

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

 

Gastronomia: 

Kula: É o restaurante aberto durante todo o dia com um espaço arejado e luminoso. Ele serve 

uma mistura de cozinhas em estilo buffet, com uma grande cozinha aberta e estações de 

comida para fazer suas seleções. Desfrute da sua refeição com vistas desafogadas para a 

piscina e para o mar, entre plantas exuberantes que preenchem o espaço. 

 

Guduguda: Oferece comida autêntica e comemorativa das Maldivas. O nome "Guduguda" 

descreve a atividade de relaxar e conversar enquanto desfruta de uma refeição. Os menus são 

impulsionados por pratos de frutos do mar pescados localmente, como caril saboroso de leite 

de coco, frutas e legumes regionais, arroz temperado e pão caseiro. A refeição no restaurante é 

aproveitada em estilo tradicional, rente ao chão em almofadas, com assentos disponíveis no 

interior e no pátio com vista para a água. 

 



BBQ Shak: Para um jantar casual na praia, vá ao BBQ Shak, onde frutos do mar frescos e 

carnes são grelhados com perfeição no carvão, com uma variedade de molhos caseiros 

combinados com cada prato. Assista chefs grelhar sua refeição bem na sua frente enquanto 

aprecia a brisa do mar e as vistas. 

 

Joos Café: É o lugar perfeito para um lanche rápido, lanche ou refrescos. O local, aberto o dia 

todo, oferece itens como smoothies, café e doces, além de pratos completos de café da manhã 

e almoços leves como saladas, wraps e sanduíches. Tudo é servido no café ou à beira da 

piscina. A área do lounge, também um ótimo local para trabalhar, está repleta de uma biblioteca 

de livros antigos, revistas e muito mais. 

 

Todis Bar: É o local para uma tarde relaxante e divertida. Localizado fora do deck da piscina, o 

Todis serve lanches de bar como ostras frescas, sanduíches de frango frito e hambúrgueres de 

carne seca, além de muitos coquetéis frescos, cerveja gelada e vinho. Faça uma pausa do sol 

para jogar na mesa de pingue-pongue tubular feita sob medida, ou sente-se com uma bebida e 

um clássico jogo de tabuleiro ou livro, todos disponíveis para seu uso. 

 

Beru Bar: É o clube sobre a água apenas para adultos (18+), situado a poucos metros acima do 

oceano, com uma pista de dança transparente. Aproveite a brisa com coquetéis e sucos 

tropicais frescos, e o melhor lugar para ver o pôr do sol da casa. Continue até a noite, com a 

maior bola de discoteca nas Maldivas e dance a noite toda. 

 

3° dia – The Standard Huruvalhi Maldivas  

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

 

Experiências: 

Snorkel: Ótimo para famílias ou iniciantes, o mergulho com snorkel é uma maneira ideal de 

aproveitar as águas quentes das Maldivas e a vida marinha espetacular. As experiências de 

mergulho no Huruvalhi incluem expedições com tartarugas, snorkel com arraias gigantes, 

barreiras de corais brilhantes e mais! 

 

Pesca: Nenhuma experiência aproxima você da cultura das Maldivas do que a pesca, uma 

atividade econômica e social vital da ilha. Com um dos ecossistemas aquáticos mais diversos 

do mundo, você pode pescar como um nativo na margem rasa de um atol, ou se aventurar em 

barcos atrás de presas maiores. 

 

Boats, Boozeand Beyond: Um barco para cada ocasião. Eles te levarão em busca de golfinhos, 

em um cruzeiro de coquetel ao pôr do sol, surfe ou até mesmo até sua própria ilha particular. 

 



Watersports: Esportes aquáticos em lancha são divertidos para toda a família, especialmente 

com boias! E atividades de lazer, como caiaque ao pôr do sol em um caiaque padrão ou barco 

com fundo de vidro, são sempre um passeio agradável. Procurando mais emoção? Suba em 

um jet ski e explore o mar aberto ao redor do resort (apenas tome cuidado com as tartarugas!). 

 

Lil’ Shark Kids Club: As crianças ficarão bem aqui. Esportes aquáticos e excursões podem 

agradar a toda a família, mas oLil' Shark Kids Club e o parque aquático inflável (sazonal) 

certamente manterão as crianças entretidas. 

 

Slip, Slide, Splash!: O parque aquático inflável está oficialmente de volta ao The Standard, 

Maldivas. Localizado nas águas rasas da lagoa azul-turquesa, há escorregadores, obstáculos, 

paredes e jangadas suficientes para um dia perfeito de diversão na água. O parque aquático 

estará bombando no The Standard, Maldives até 30 de abril de 2022, sem previsão de retorno 

até o momento. 

 

4° dia – The Standard Huruvalhi Maldivas 

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

 

SPA: 

Recupere, divirta, relaxe ou explore. O Standard Spa (somente para adultos, maiores de 18 

anos) continua a tradição do Standard de banhos comunitários e serviços de bricolage 

acessíveis a todos. O playground interno de hidroterapia possui um hammam comunitário, 

sauna a vapor com aroma de cipreste e chuveiro de imersão contrastante para completar o 

circuito. O deck de spa é o lugar perfeito para uma sessão de ioga ao nascer do sol ou uma 

festa ao luar sob as estrelas. Se você realmente precisa relaxar, encontrará as vistas mais 

legais e confortáveis na espreguiçadeira interna, proporcionando uma visão ampla da água ao 

redor. Abra um livro e sua mente de nossa seleção interna. 

 

5° dia – The Standard Huruvalhi Maldivas  

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto em hidroavião, ou voo doméstico + lancha 

rápida. 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret; 

 04 noites de hospedagem com pensão completa; 

 Traslado de chegada e saída em hidroavião; 

 Serviço de recepção no aeroporto; 



 Kit personalizado com 01 pareô de Paraísos Escondidos e uma 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 
 

  Baixa Temporada: 21 de abril a 30 de setembro de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites Noite extra 

Lagoon Over water with 
Pool 

2.195,00 375,00 

Ocean Over water with 
Pool 

2.339,00 410,00 

Lagoon Beach with Pool 2.499,00 450,00 

Ocean Beach with Pool 2.645,00 485,00 

 

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

 

Adulto extra: 

Acomodação em pensão completa com traslados (4 noites) – USD 1.499,00 

Noite extra: USD 210,00 

Criança extra (2 a 11 anos): 

Acomodação em pensão completa com traslados (4 noites) – USD 370,00 

Noite extra: USD 8,00 

Criança extra (0 a 2 anos incompletos): 

Acomodação em pensão completa com traslados (4 noites) – USD 30,00 

Noite extra: USD 8,00 



 

  Média Temporada: 01 de outubro a 21 de dezembro de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites Noite extra 

Lagoon Over water with 
Pool 

2.339,00 410,00 

Ocean Over water with 
Pool 

2.485,00 445,00 

Lagoon Beach with Pool 2.645,00 485,00 

Ocean Beach with Pool 2.789,00 520,00 

 

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

 

Adulto extra: 

Acomodação em pensão completa com traslados (4 noites) – USD 1.499,00 

Noite extra: USD 210,00 

Criança extra (2 a 11 anos): 

Acomodação em pensão completa com traslados (4 noites) – USD 370,00 

Noite extra: USD 8,00 

Criança extra (0 a 2 anos incompletos): 

Acomodação em pensão completa com traslados (4 noites) – USD 30,00 

Noite extra: USD 8,00 

 

Janela de reserva: 05/05/22 

Período de Estadia: 21/04/22 a 21/12/22 

 

Promoções aplicadas: 

 Pacote Promocional com desconto em pensão completa e traslados de hidroavião inclusos!  

 

Política de Crianças: 

Crianças(idade de 2 a 12 anos incompletos), ganham estadia gratuita no plano de alimentação dos pais, de 

acordo com capacidade por quarto (custos de traslados serão aplicados, assim como taxa verde de USD 8,00 

diários); 

Bebês (idade de 0 a 2 anos incompletos) extras, apenas taxa verde de USD 8,00 por noite cobrado, que 

inclui: 

• Berço disponível mediante pedido; 



• Refeições e bebidas gratuitas (exceto in-villa); 

• Traslado de cortesia (no colo dos pais); 

 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Baixa temporada:  

 Mais 10 dias de antecedência: 0% de taxa  

 Menos de 10 dias de antecedência: 100% de taxa 

 

Média temporada:  

 Mais 20 dias de antecedência: 0% de taxa  

 Menos de 20 dias de antecedência: 100% de taxa 

 

Obs.: Em caso de reembolso a operadora poderá cobrar 20% de taxas.  

 

  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. 

 


