Baglioni Maldivas

Maldivas

06 dias | 05 noites
*O hotel estará com as portas fechadas de 10/maio a 11/julho
de 2021, devido ao Covid e para melhorias na estrutura

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.

• Taxa de aproximadamente 6,38%, a ser paga
junto com a entrada;
• 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.

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.

Incluído neste programa:
• 5 noites de acomodação por pessoa em base
duplo por villa
• Café da manhã buffet diário no restaurante
Taste
• Jantar diário nos restaurantes Taste, Gusto e
Umami.
• Translado compartilhado de ida e volta em
hidroavião
• Inclui 10% de taxa de serviço e 12% de GST e
Green tax..

Observações:

Benefícios para casais em lua de mel:

• Valores vigentes para viagens realizadas até
dezembro de 2021, com base em duas pessoas
viajando juntas;
• Sujeito a disponibilidade;
• É de responsabilidade do viajante possuir a
documentação adequada conforme destino de
viagem (passaporte/identidade, conforme
exigências do país, vistos de entrada e
permanência, vacinas necessárias e assistências
de viagem obrigatórias).
• Obrigatório certificado internacional da vacina
da febre amarela.

Para uma estadia de 4 noites ou mais:
• Uma garrafa de Ferrari Trentodoc no quarto na
chegada.
• Abertura de cama especial para lua de mel.
• Um jantar romântico de três pratos em um dos
restaurantes de sua escolha. Bebidas excluídas.
• 60 minutos de massagem para o casal á escolha
Para uma estadia de 7 noites ou mais:
• Além dos itens acima, uma aula particular de
ioga.
*O casamento deve ter ocorrido nos últimos 12
meses antes da chegada (a certidão de casamento
deve ser apresentada antes da chegada ou no
check-in).

• 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.

Aniversário de casamento e
aniversário:
Para uma estadia de 4 noites ou mais:
• Uma garrafa de Ferrari Trentodoc e bolo de
celebração para duas pessoas no quarto na
chegada.
• Uma massagem de 60 minutos para 2 pessoas à
escolha.
Para estadias de 7 noites ou mais:
• Além dos itens acima, uma aula particular de
ioga.
*Confirme a data de celebração no momento da
reserva. O aniversário de casamento ou 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).

Traslados De Hidroavião
Serviço de translado em hidroavião operado pela
Trans Maldivian Airways (TMA)
• As taxas incluem 12% T-GST.
• Os voos de hidroavião são obrigatórios para
todas as pessoas que ficam no Baglioni Resort
Maldives e serão reservados junto com a
acomodação no momento da reserva. Exigimos
os detalhes do voo internacional para reservar o
traslado com pelo menos 72 horas de
antecedência.
• Todas as reservas feitas 72 horas antes da
chegada só serão confirmadas após a
confirmação da disponibilidade do hidroavião.
• As tarifas de transporte incluem a franquia de
bagagem restrita a 25 kg por pessoa e bagagem
de mão de 5 kg por pessoa. Excesso de bagagem
Excesso de bagagem sujeito à disponibilidade de
carga útil a um custo de USO 5,00 por kg.
• Baglioni Resort Maldives não se responsabiliza
por qualquer atraso ou questões operacionais do
transporte. A função do Baglioni Resort
Maldives é providenciar a reserva do transporte
em nome do cliente.
• Aguarde cerca de duas horas entre a chegada do
seu voo internacional e a conexão em hidroavião
para o resort.
• A Trans-Maldivian Air (TMA) é uma operadora
independente, que fornece ao resort os horários
confirmados do hidroavião na noite anterior às
chegadas e partidas. Como tal, todos os horários
programados ficam exclusivamente a critério da
administração da TMA. Portanto, o tempo de
espera pode variar e está fora do controle do
Baglioni Resort Maldives. Além disso, o Baglioni
Resort Maldives não se responsabiliza por
qualquer perda de bagagem ou voo
internacional devido ao horário do hidroavião
ou mudanças climáticas.

• O transporte de hidroavião nas Maldivas só
funciona durante o dia e está sujeito aos seus
horários internacionais de chegada e partida. A
chegada nas Maldivas deve ser entre as 06h00 e
15h00. O voo de partida das Maldivas deve
partir entre as 08h50 e 20h00.
• Caso a chegada em Male seja a após as 15h00
fica por conta do cliente a hospedagem em Male
e os traslados na cidade.
• Se o preço do combustível aumentar, as taxas
mencionadas estarão sujeitas a aumento.
• No show: A transportadora reserva-se o direito
de cobrar uma taxa de cancelamento igual a
50% da tarifa para não comparecimento de
passageiros confirmados ou cancelamentos
feitos após 12h00. o dia anterior ao dia do voo.
Acomodação máxima por villa:
• Beach Villa: 2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos
+ 1 criança
• Grand Beach Villa: 2 adultos + 2 crianças ou 3
adultos + 1 criança
• Water Villa: 2 adultos + 1 crianças
• Water Villa with Pool: 2 adultos + 1 crianças

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Baixa temporada Meia temporada 1 a
12/04 a 31/07 e 1 a
31/08 e 1/10 a
30/09/2021
26/12/2021

Tipo de
Apartamento

Meia temporada
1/11 a 26/12/2020

Alta temporada
11/01 a 11/04 2021

Beach Villa

2590

4065

2931

3329

Grand Beach Villa
with Pool

3602

5889

4722

5220

Water Villa

2467

3833

2753

3117

Water Villa with
Pool

3734

4978

3727

4224

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

Suplemento para noite extra, por pessoa:
Baixa temporada Meia temporada 1 a
12/04 a 31/07 e 1 a
31/08 e 1/10 a
30/09/2021
26/12/2021

Tipo de
Apartamento

Meia temporada
1/11 a 26/12/2020

Alta temporada
11/01 a 11/04 2021

Beach Villa

357

642

423

500

Grand Beach Villa
with Pool

522

970

769

865

Water Villa

333

597

388

451

Water Villa with
Pool

578

818

576

673
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Upgrade de plano de refeições, por pessoa, por dia:
Planos

Adulto
(a partir de 16 anos)

Criança
Criança
(de 12 a 15,99 anos) (de 0 a 11,99 anos)

Pensão completa – Café da manhã,
almoço e jantar (exceto bebidas)

79

39

Cortesia
(menu kids)

Privilege Package - Café da manhã,
almoço e jantar
- Refrigerantes, cerveja, vinho e
destilados de nossa seleção.
- Frigobar com vinho, cerveja,
refrigerantes, água mineral e lanches
reabastecidos diariamente

186

92

Cortesia
(menu kids)

Suplementos para PAX extra:
Tipo de Apartamento

Valor por noite, por pessoa,
somente com café da manhã

Beach Villa

Adulto: 392
Criança: 8

Grand Beach Villa
with Pool

Adulto: 392
Criança: 8

Water Villa

Criança: 8

Water Villa with Pool

Criança: 8

Meia pensão, valor por
dia

- Adulto (a partir de 16
anos): 128
- Criança (de 12 a 15,99
anos): 64
- Criança (de 0 a 11,99
anos): cortesia (menu
kids)
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Hidroavião

- Adulto (a partir de
12 anos): 700
- Criança (de 2 a 11,99
anos): 430
- Criança (até 1,99
anos): cortesia

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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