Anantara Kihavah Luxury
Villas and Residences
Maldivas
06 dias | 05 noites
Tarifas já com desconto de 25% off na Beach Pool Villa e Sunset Beach
Pool Villa, e 35% off na Overwater Pool Villa e Sunset Overwater Pool Villa
para reservas pagas até 31 de maio de 2021 e estadias entre 10 de maio e
23 de dezembro (Black out date: 23 de outubro a 10 de novembro).

Dia 1 | Ilhas Maldivas (Male)

Não inclui neste programa:

Chegada ao aeroporto de Male nas Ilhas
Maldivas. Recepção e traslado compartilhado
em hidroavião ao hotel. Chegada e check in.
Restante do dia livre. Hospedagem.

•
•
•
•
•
•
•

Dia 2, 3, 4, e 5 | Ilhas Maldivas
Café da manhã no hotel. Dias livres para
desfrutar a estrutura do hotel e da praia e
realizar atividades independente. Hospedagem.

Dia 6 | Ilhas Maldivas (Male)
Café da manhã no hotel. Em horário
determinado, traslado compartilhado em
hidroavião ao aeroporto de Male para embarque
no voo de retorno. Fim de nossos serviços.

•
•
•
•
•

Passagem aérea internacional;
Assistência viagem;
Taxas aeroportuárias;
Despesas com documentação;
Vistos consulares e passaporte;
Excesso de bagagem;
Antecipação no horário de chegada (early check
in);
Prorrogação no horário de saída (late check
out);
Refeições e bebidas não mencionadas;
Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Entradas aos locais de visitação durante os
passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Extras de caráter pessoal como: lavanderia,
telefonemas, bebidas, alimentação extra,
gorjetas e tudo que não estiver mencionado
como incluído no roteiro.

Incluído neste programa:
• 5 noites de hospedagem;
• Plano de refeição de meia pensão gratuito;
• Traslado de chegada e saída compartilhado em
hidroavião;
• Taxa de serviço, TGST e Green tax.

Best of Maldives – Experiências
complementares
Além dos descontos, há os seguintes
benefícios:
Estadias de 4 a 6 noites:
• 01 Almoço de cortesia no SEA - Restaurante
Underwater - Menu à la carte de 4 pratos
para 2 adultos.
Estadias de 7 noites ou mais:
• 01 Almoço de cortesia no SEA - Restaurante
Underwater - Menu à la carte de 4 pratos
para 2 adultos
• 01 sessão gratuita de Stargazing no SKY
Observatory - sessão de participação no
grupo Star Gazing para 2 adultos
• 01 experiência de mergulho com Snorkel
(Manta) ou cruzeiro (Dolphin) cortesia para
02 adultos.
*Observação: A experiência de mergulho
acontece de junho a novembro e visita Baía de
Hanifaru no Atol Baa. O cruzeiro ocorre de
Junho a Novembro. No caso do mergulho não
for viável acontecer, o cruzeiro será
disponibilizado aos hóspedes.

Inclusão e condições
complementares da meia pensão:
Jantar diário no SPICE ou Manzaru
Crédito de USD 50 por pessoa no FIRE (O Crédito
não se aplica ao SEA Underwater Restaurant ou
Dining by Design ou Special Theme Nights, Star
Gazing, Private Cinema ou outras experiências.);
A oferta de meia pensão NÃO se aplica ao In Villa
Dining e não pode ser usada para o almoço;
• Os planos de refeições são baseados apenas em
alimentos, todas as bebidas são cobradas sobre o
consumo.
• Certos pratos selecionados, que não estão
incluídos nos planos de refeição, serão claramente
mencionados no menu com o valor do suplemento.

Traslados:
Os hidroaviões operam apenas durante o dia, de
acordo com um horário de partida fixo e estão
sujeitos às condições meteorológicas. Um voo
doméstico para o Aeroporto de Dharavandhoo
seguido por um translado de lancha será
organizado pela mesma tarifa, se o translado de
hidroavião não for possível devido ao horário de
chegada do hóspede.
• Todas as tarifas incluem 12% de imposto de
serviço do governo e 10% de taxa de serviço.
• A franquia de bagagem é de 30 kg de bagagem e 5
kg de bagagem de mão.
• O número máximo de passageiros indicados
depende estritamente da quantidade e peso da
bagagem.
• O excesso de bagagem custa USD 5 por kg, a
pagar no aeroporto.
• Os voos internacionais devem ser fornecidos 4
dias antes da chegada.
• O traslado de chegada ao resort ocorrerá até 3
horas após a chegada ao nosso lounge VIP.
• Os passageiros que partem serão transportados
para o aeroporto pelo menos 3 horas antes da
partida programada do voo internacional.

Os horários dos traslados em hidroavião e traslados
domésticos são os seguintes:
• Os hóspedes que chegarem ao Aeroporto
Internacional de Velana após as 16h terão a opção
de reservar o voo doméstico ou pernoitar perto do
aeroporto para o transporte para o resort na manhã
seguinte.
• Para maior comodidade dos hóspedes caso opte
em pernoitar, aconselhamos reservar o Anantara
em South Male.
• Os horários dos traslados em hidroavião serão
comunicados aos hóspedes na noite anterior à
partida do resort.
• Os traslados em hidroavião estão sujeitos à
disponibilidade e podem ser cancelados devido às
condições climáticas ou necessidades de
manutenção. Neste caso, os hóspedes podem ser
transferidos através de voo doméstico.
• O Anantara Kihavah Maldives Villas não se
responsabiliza por quaisquer atrasos ou
cancelamentos devido a decisões tomadas pela
transportadora local de hidroaviões.
• O hotel reserva-se o direito total de ajustar o
translado em hidroavião com base na flutuação dos
preços do combustível.
• O cancelamento dos traslados de hidroavião no
dia da chegada (com exceção de mudanças de
companhias aéreas fora do controle do hóspede) ou
em caso de não comparecimento, terá uma taxa de
cancelamento de 100%.

Observações:
• O check-in é às 14h00 da data de chegada. O
acesso aos quartos antes desse horário só será
oferecido dependendo da disponibilidade de
quartos no momento da chegada. A fim de
garantir o check-in antecipado, por favor
reserve o quarto uma noite antes da data real de
check-in
• O check-out é às 12h00 do dia da partida. O
check-out tardio pode ser organizado pelo hotel.
Dependendo da disponibilidade de quartos no
momento da partida, uma taxa adicional será
aplicada a ser paga diretamente pelo hóspede.
Para garantir o check-out tardio com
antecedência, reserve noites adicionais.
• Alojamento em Villas Sobre a Água:
Crianças e adolescentes até a idade de 16 anos
hospedados em nossas Villas na Água são de
total responsabilidade dos pais ou adultos com
quem estão hospedados ou registrados. O
Resort não aceita qualquer tipo de
responsabilidade ou obrigação em caso de lesão
ou acidente que a criança possa sofrer durante a
estadia nestas Villas aquáticas.

Lua de mel ou Aniversário de
casamento:
Amenidade de boas-vindas
champanhe na chegada
Ritual de banho com velas e pétalas de rosa
uma noite durante a estadia
•
Decoração de cama
•
Lua de mel: Obrigatória apresentação da cópia
do certificado de casamento com no máximo
12 (doze) meses após a emissão para
solicitação da reserva.
* Para aniversário de casamento: Confirme a data
de celebração no momento da reserva. O
aniversário deve cair durante as datas de estadia.
•
•
•

Aniversário:
•
•
•
•

Garrafa de champanhe
Decoração de cama
Bolo de comemoração para 2 pessoas
Confirme a data de celebração no momento da
reserva. O aniversário deve cair durante as
datas de estadia.

Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/
juros nos cartões de crédito (Visa, Mastercard,
Amex e Elo).

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Apto

13 Mai a
31 Jul e 01 a 30
Set

Noite Extra

01 a 31 ago e 01
out a 23 dez

Noite extra

Beach Pool Villa

3966

606

4420

697

Sunset Beach Pool
Villa

4420

697

4950

803

Over Water Pool Villa

4216

656

4710

754

Sunset Over Water
Pool Villa

4724

757

5288

870

Suplemento pensão completa

88 por pessoa por dia

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. O hotel aceita crianças
(consulte tarifas). Consulte valores para feriados e datas comemorativas.

Maldivas e o COVID-19:
• O hóspede deve ter um resultado negativo confirmado do teste PCR em inglês quando
chegar às Maldivas - A amostra deve ser coletada em até 96 horas, antes da hora progra
mada de saída do primeiro porto de embarque com destino às Maldivas. (Crianças meno
res de um ano estão isentas do teste).
• Se o passageiro fizer um trânsito durante a viagem, o teste PCR inicial será válido se o t
rânsito não ultrapassar 24 horas.
• Se um passageiro fizer um trânsito superior a 24 horas, o passageiro deve repetir o test
e PCR dentro de 96 horas antes do embarque no porto de trânsito.
• O documento contendo o resultado do teste deve conter:
- Nome do passageiro (nome como no passaporte)
- Nome e endereço do laboratório de testes
- Tipo de teste declarado como teste PCR
- Data de amostragem
- Resultado
• Todos os viajantes devem enviar um formulário de declaração de saúde online 24 hora
s antes do HORÁRIO DE CHEGADA nas Maldivas. Certifique-se de verificar o carimbo
de validade quando preenchido e que ele está expirando apenas APÓS o horário de cheg
ada às Maldivas. O mesmo formulário deve ser preenchido 24 horas antes da partida das
Maldivas. (https://imuga.immigration.gov.mv https://protect-za.mimecast.com/s/_Dn
gCpgVyRsnE50IBMn-c?domain=imuga.immigration.gov.mv)
• O resultado do teste PCR deve ser anexado ao preencher o formulário online de Declar
ação de Saúde do Viajante no portal IMUGA (link acima). Além disso, os resultados do l
aboratório devem ser apresentados em papel ou formato eletrônico durante o check-in n
a companhia aérea e, se necessário, na chegada.
• Caso os hóspedes que utilizem uma companhia aérea que necessitem de teste PCR no r
etorno ao país de origem / viajando para o próximo destino, favor informar ao resort co
m antecedência ou no momento do check-in para que o teste PCR seja agendado dentro
do prazo exigido (podem ser aplicadas taxas extras).
Seguro de viagem Covid-19 OPCIONAL nas Maldivas:
• Para garantir a segurança dos turistas, o Ministério, em colaboração com a Allied Insur
ance, introduziu o seguro opcional COVID-19. A apólice cobre despesas com serviços, in
cluindo custos de isolamento, tratamento médico e transporte para isolamento/instalaç
ão médica. O pacote de seguros inclui dois planos, “Allied Inbound” e “Allied Inbound Pl
us”. Os pacotes cobrem por 7 ou mais dias e devem ser adquiridos antes de chegar às Ma
ldivas. Para mais detalhes: https://myallied.mv/type/inbound-allied/new https://prote
ct-za.mimecast.com/s/CB54Cqj8zVi869yS2FFLU?domain=myallied.mv
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