
Paraísos Escondidos – Vakkaru Maldives 2022 

5 dias / 4 noites 

 

 
 
O Vakkaru Maldives está em um ambiente 
propício a reclusão, uma ilha tropical situada na 
Reserva da Biosfera da UNESCO no Baa Atoll, 
com vistas amplas ao oceano, praias de areia 
branca e com uma natureza autêntica e 
exuberante! O hotel oferece aos hóspedes um 
luxo completo e despretensioso com 
experiências inesquecíveis. 
 
A partir de 
USD 2.429,00 por pessoa em base dupla com 
café da manhã e jantar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaques: 
 

 Welcome Secret – Exclusividade 
Paraísos Escondidos; 

 Chemise “Off to Maldives” – 
Exclusividade Paraísos Escondidos; 

 Meia pensão e traslados free; 
 Desconto de 15% e 10% no pacote; 
 Crédito de USD 200 em qualquer 

categoria, a partir de 4 noites; 
 20% de desconto em tratamentos no 

Merana Spa, um dos mais luxuosos e 
sobre as águas nas Maldivas; 

 Baa Atoll patrimônio da biosfera da 
Unesco; 

 8 opções gastronômicas, incluindo cinco 
restaurantes, dois bares, uma adega 
com uma carta refinada de vinhos e 
jantares privados ao redor da ilha; 

 2 Blue Holes na ilha do hotel 
proporcionando mergulhos incríveis; 

 Decoração contemporânea e atemporal 
nos bangalôs; 

 Lounge VIP no aeroporto de MLE; 
 Bicicletas, iPad e mordomo 24 horas; 
 Um santuário atemporal.

 
 
  



  DAY BY DAY 

1° dia – Male > Vakkaru Maldivas  

Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé e traslado em hidroavião.  

 

Um voo panorâmico de 30 minutos em hidroavião a partir do aeroporto internacional de 

Malé. Alternativamente, está disponível um voo doméstico de 25 minutos para o Aeroporto 

de Dharavandhoo, seguido de uma viagem de 30 minutos de lancha rápida para o resort.  

 

O hotel:  

Um hotel em um ambiente propício a reclusão, em uma ilha tropical no Baa Atoll, reserva da 

biosfera da UNESCO,  com vistas amplas ao oceano, praias de areia branca e com uma 

natureza autêntica e exuberante! Vakkaru Maldives oferece aos hóspedes um luxo 

completo e despretensioso e experiências inesquecíveis. Para casais em lua-de-mel, 

 escapadas românticas ou em grupos de famílias e amigos, o Vakkaru oferece muitas 

possibilidades de escolhas de acomodação em um total de 113 vilas e suítes na praia ou 

sobre às águas. 

 

2° dia – Vakkaru Maldivas  

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

 

Por que o Vakkaru?  

• Está no Baa Atoll – patrimônio da Biosfera da UNESCO  

• 30 minutos de hidroavião: eleve sua experiência  

• Decoração contemporânea e atemporal nos clássicos bangalôs  

• Hotel novo e moderno 

• Escolhido pela Madonna para passar o Réveillon 2019-2020  

• Bikes, iPad e serviço de mordomo 24 horas. Com os iPads controle temperatura, luz, som, 

tv das vilas  

• 2 blue holes na ilha do hotel: mergulhos incríveis  

• Banco de areia para jantares privados ou fotos deslumbrantes  

• Staff cordial e maldívio: sinta-se nas Ilhas Maldivas conhecendo a cultura do seu povo  

• Spa e academia sobre às águas  

• Kids Club  

• Todos os restaurantes são àla carte de elevadíssimo padrão  

• Serviço de mordomo 24 horas e incluído em todas as tarifas  

• Vilas e bangalôs com diferentes layouts: eleve a sua experiência  

• Sensação de reclusão e privacidade: nenhuma ilha ao redor, somente às águas do Índico  

• Lounge VIP no Aeroporto de Malé, com wifi, comidas e bebidas (não alcoólicas) 



 

3° dia – Vakkaru Maldivas  

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

 

Gastronomia: 

Amaany: Cozinha global com um toque das Maldivas servido em um ambiente tranquilo e 

luminoso no café da manhã e jantar. 

 

Isoletta: Uma comida italiana requintada em um espaço inspirado com cores vibrantes, 

combinando perfeitamente o estilo do país com o das Maldivas! 

 

Onu: Sabores do Sudeste Asiático em um elegante cenário de plantação tropical  entre a 

floresta de coqueiros. 

 

Vakku: Restaurante elegante estilo ilha, experiência gastronômica holística com cozinha 

aberta no jantar. 

 

Cabana: Um salão de design ao ar livre junto à piscina com conforto clássico, um toque 

criativo e um ambiente descontraído. 

 

Lagoon: Um bar tranquilo sobre a água com cocktails criativos, iguarias japonesas e vista 

deslumbrante criativos, iguarias japonesas e vista deslumbrante do pôr-do-sol. 

 

Vakkaru Reserva: Experiência limitada de vinho, queijo e charcutaria trabalhada para 

celebração sensorial. 

 

4° dia – Vakkaru Maldivas  

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  

 

Experiências: 

Uma série de atividades para todas as idades! Mergulhe e pratique diversos esportes 

aquáticos como snorkeling, pescaria no pôr do sol, passeio de barco para avistar golfinhos, 

sea bobbing, jetskiing, catamarãs, caiaques, windsurfing, kitesurfing, paddleboats e 

expedições com biólogos marinhos (consultar valores).  

 

Aproveite o dia conhecer o Merana Spa VakkaruMaldives.  



Sem dúvida um dos spas mais impressionantes das Ilhas Maldivas.  

Com cabines privadas em forma de bangalô, o Merana está 100% sobre às águas, 

permitindo integração total com a natureza e o chão transparente traz a cor do mar para sua 

sala de tratamento, tornando a experiência ainda mais completa e inesquecível.  

Finalize sua sessão em duas jacuzzis uma de água quente e outra de água fria. 

 

5° dia – Vakkaru Maldivas  

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

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret – Exclusividade Paraísos Escondidos; 
 04 noites de hospedagem; 
 Traslado de chegada e saída em hidroavião; 
 Kit personalizado com um pareô de Paraísos Escondidos e uma nécessaire de algodão. 
 Chemise de linho – Off To Maldives 

 
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 
 

  01 de maio a 30 de setembro de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites Noite extra 

Over Water Villa 2.429,00 440,00 

Beach Pool Villa 3.469,00 675,00 

Over Water Pool Villa 3.825,00 760,00 

 

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

 

Adulto extra: 

Acomodação em Meia Pensão com traslados (4 noites) – USD 2.435,00 

Noite extra: USD 355,00 

Criança extra (6 a 11 anos): 

Acomodação em Meia Pensão com traslados (4 noites) – USD 1.169,00 

Noite extra: USD 175,00 

Criança extra (2 a 6 anos): 

Acomodação em Meia Pensão (4 noites)– USD 30,00 

Traslados – USD 475,00 

Noite extra: USD 8,00 

Bebê extra (0 a 1 ano): 

Acomodação em Meia Pensão (4 noites)– USD 30,00 

Traslados gratuitos 

Noite extra: USD 8,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  01 de outubro a 22 de dezembro de 2022 

Acomodação Pacote de 04 noites Noite extra 

Over Water Villa 3.345,00 630,00 

Beach Pool Villa 4.145,00 820,00 

Over Water Pool Villa 4.645,00 935,00 

 

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

 

Adulto extra: 

Acomodação em Meia Pensão com traslados (4 noites) – USD 2.435,00 

Noite extra: USD 355,00 

Criança extra (6 a 11 anos): 

Acomodação em Meia Pensão com traslados (4 noites) – USD 1.169,00 

Noite extra: USD 175,00 

Criança extra (2 a 6 anos): 

Acomodação em Meia Pensão (4 noites) – USD 32,00 

Traslados – USD 475,00 

Noite extra: USD 8,00 

Bebê extra (0 a 1 ano): 

Acomodação em Meia Pensão (4 noites) – USD 32,00 

Traslados gratuitos 

Noite extra: USD 8,00 
 

 

 

Promoções aplicadas: 

 Pacote Timeless Island Escape com desconto em meia pensão e traslados inclusos! 

 Desconto de 10% sobre o pacote; 

 Desconto de 15% sobre Over Water Villa; 

 Crédito de USD 200 em qualquer categoria, a partir de 4 noites; 

 20% de desconto em tratamentos no Merana Spa, um dos mais luxuosos e sobre as águas nas 

Maldivas. 

 

Política de Crianças: 

Crianças: (idade de 2 a 13 anos incompletos), ganham estadia em meia pensão gratuitas, de acordo com 



capacidade por quarto (custos de traslados serão aplicados); 

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 e reserva com antecedência; 

• Refeições e bebidas gratuitas em regime pensão completa (exceto in-villa); 

• Traslado de cortesia; 

Crianças (idade de 2 a 6 anos incompletos) extras, apenas taxa verde de USD 8,00 por noite cobrado, que 

inclui refeições gratuitas em regime pensão completa (exceto in-villa); 

 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Baixa e média temporada:  

 30 a 15 dias de antecedência: 50% de taxa  

 14 a 08 dias de antecedência: 80% de taxa 

 07 a 00 dias de antecedência: 100% de taxa 

 

Alta temporada:  

 45 a 30 dias de antecedência: 50% de taxa  

 29 a 00 dias de antecedência: 100% de taxa 

 

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

 

Janela de reserva: até 31/08/22 

Período de Estadia: 01/05/22 a 22/12/22 
 

 

  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. 

 


