LUX* South Ari Atoll

Maldivas
06 dias | 05 noites

Tarifas já com desconto de 35% off para reservas
feitas até 30 de abril. Mínimo de 3 noites.

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 3%, 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 hospedagem;
• café da manhã ;
• Traslado de chegada e saída compartilhado
em hidroavião ou voo regular + lancha
rápida, com assistência local em inglês;
• Bicicleta durante a estadia, conforme
disponibilidade;
• Um cruzeiro ao pôr do sol por estadia;
• 25% off no tratamento de spa para adultos;
• Taxas de governo, serviço e Green tax.

Observações:
• Valores vigentes para viagens pagas até 30 de
março de 2021 e realizadas até outubro 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.
• 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 11h00 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.

Numero de pessoas permitidas por
habitação:
• Beach Pavillon/Beach Pool Villa = 2 Adt + 1
Teen ou + 1 Chd ou Inf
• Beach Villa = 3 Adt + 02 Adt + 02 Teen ou 2
Chd ou Inf
• Family Lagoon Pavilln = 4 Adt + 2 Teens ou 2
Chd ou 2 Inf ou 2 Adt + 4 Teen ou 4 Chd ou 2
Inf
• Water Villa = 3 Adt ou 2 Adt + 1 Teen ou + 1 Chd
• Romantic Pool Water Villa/ Temptation Pool
Water Villa = 2 Adt
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:
Hidroavião:
Franquia de 20kg por pessoa
• Horários dos traslados: 1ª Saída do resort por
volta das 6h00 e 1ª saída do aeroporto por volta
das 6h00. Última partida do resort entre as 15h00
e as 17h00 e última partida do aeroporto entre as
16h00 e as 17h00.
• O hotel não se responsabiliza por atrasos ou
cancelamentos causados por alterações climáticas
e/ou horários dos fornecedores e/ou problemas de
qualquer natureza com os referidos fornecedores.
As informações finais do voo de cada cliente
devem ser informado com no mínimo 8 dias antes
da chegada ou saída do Hotel.
• Recepção no Aeroporto Internacional de Velana:
Balcão The Lux Collective Ltd (Balcão No.B10).
• Lounge Lux Collective Ltd apenas para hóspedes
em hidroavião.
• O serviço de boas-vindas está disponível
mediante solicitação.
• Em caso de atrasos internacionais ou "força
maior", em que o hidroavião não possa fazer
conexão com a ilha, o resort fará o possível para
oferecer serviços de traslado alternativos, os
hóspedes não podem reclamar qualquer
reembolso.

Voo regular + lancha rápida:
Franquia de 20 kg mais 5 kg de bagagem de mão
por pessoa. Uma sobretaxa será cobrada pelo
provedor de transporte sobre qualquer peso extra.
Por vezes, surgem problemas quando a bagagem
não pode acompanhar o cliente e a The Lux
Collective Ltd não se responsabiliza pelos mesmos.
• A programação do voo pode ser alterada a
qualquer momento pelos fornecedores de transfer.
• Os hóspedes que chegarem tarde da noite nas
Maldivas podem ter que pernoitar no Hulhule
Island Hotel ou em Malé (por conta própria) e
serão transferidos na manhã seguinte para o
Resort.
• Observe que o custo dos traslados pode estar
sujeito a revisão em caso de aumento do custo do
combustível, e tal revisão será repassado. Nenhum
aviso prévio é necessário para tal revisão.

Benefícios para casais em lua de mel:
• 1 cesta de frutas locais da época e 1 garrafa de
vinho espumante, no quarto na chegada;
• 1 massagem cortesia de 30 minutos para o casal
no Spa (deve ser reservado entre 10h e 16h);
• Obrigatória apresentação da cópia do certificado
de casamento com no máximo 12 (doze) meses
após a emissão para solicitação da reserva.

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Tipo de Apartamento

20 abr a 30 set

Noite extra

01 a 19 de abril
& 01 a 31 out

Noite extra

Beach Pavilion

1571

230

1959

308

Beach Villa

1835

283

2205

357

Beach Pool Villa

1979

312

2513

419

Water Villa

1900

296

2363

389

Romantic Pool Water Villa

2099

336

2513

419

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. O hotel aceita crianças
(consulte tarifas).

Suplementos para upgrade de alimentação:
Valores por pessoa, para todo o período de estadia (5 noites), em dólares
Meia pensão (café da manhã e
jantar, exceto bebidas)

527

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

757

All Inclusive (Café da manhã,
almoço, jantar e seleção de bebidas)

1086

Maldivas e o COVID-19:
1. Qual é o requisito de entrada para todos os viajantes nas Maldivas?
• Todo viajante que entrar nas Maldivas deve ter um resultado de teste PCR negativo válido para
Covid19, emitido por um laboratório devidamente registrado pela autoridade competente no país de
origem.
A amostra deve ser colhida no máximo 96 horas antes da hora programada de partida do
primeiro porto de embarque com destino às Maldivas.
Este teste, solicitado pelas autoridades das Maldivas, é obrigatório e aplica-se a todos os turistas e
visitantes de curta duração de todas as idades, exceto crianças de 0 a 12 meses de idade.
• A Imigração das Maldivas introduziu a “Autodeclaração de Saúde do Viajante” para acelerar o
processo de informações de saúde antes da chegada e da partida, de acordo com os requisitos de
saúde das Maldivas. Todos os viajantes devem enviar uma declaração de saúde online no prazo de 24
horas antes de sua partida de e para as Maldivas por meio deste link:
https://imuga.immigration.gov.mv/
• O governo das Maldivas recomenda os pacotes de seguros COVID-19 acessíveis abaixo, que devem
ser adquiridos antes de os hóspedes chegarem às Maldivas
Resumo das inclusões: https://myallied.mv/type/inbound-allied/new
Perguntas Frequentes (FAQs): https://allied.mv/insurance-plan/allied-inbound/

2. O que é necessário para todos os hóspedes que chegam no LUX * South Ari Atoll
Resorts & Villas?
• Todos os hóspedes deverão fazer um teste de PCR obrigatório no momento da chegada ao lounge do
hidroavião do aeroporto. O teste de PCR também será exigido para crianças a partir de 6 anos.
• Todos os hóspedes serão então solicitados a permanecer isolados em suas villas por 48 horas. Após
este período outro teste de PCR será realizado. Os custos de ambos os testes serão de
responsabilidade do resort.
• Todas as reservas terão um upgrade para Water Villa ou Romantic Pool Water Villa, de acordo com a
disponibilidade, para isolamento, até que o resultado do PCR seja recebido.
• O pacote All Inclusive será personalizado para o hóspede que reservou este pacote para garantir que
ainda possa desfrutar do mesmo em sua Villa e incluirá:
- Junto com destilados, serão fornecidos limão fresco, laranja e outros condimentos, como
refrigerantes e sucos;
- A pré-encomenda dos itens será feita no momento da chegada;
- Os hóspedes poderão solicitar no máximo 1 garrafa de destilados e 2 garrafas de vinhos para os 2
dias de isolamento;
- Cervejas e refrigerantes podem ser fornecidos pela equipe do Mini Bar.
•
•

Cada visitante deve preencher um formulário de declaração. Este formulário deve ser preenchido
e enviado de volta para nós por e-mail pelo menos 24 a 48 horas antes da data de chegada.
Caso o hóspede necessite de resultado negativo do teste PCR antes de voltar para o próximo
destino ou país de residência, ele pode fazer o teste na clínica do resort antes da partida. Os
mesmos podem ser reservados e organizados através da equipe de Recepção do resort. O custo do
teste PCR é de US $ 125 por pessoa, por teste.

3. O que acontece se o hóspede der positivo no teste de PCR de chegada ao LUX * South
Ari Atoll?
Os hóspedes deverão passar pelo período de isolamento obrigatório de 14 dias, conforme orientação
das autoridades locais. Após a conclusão do isolamento de 14 dias, o hóspede será liberado. As
despesas deste isolamento são por conta do hóspede ou por meio seu seguro.

4. O que acontece se você apresentar algum sintoma relacionado à Covid19 durante a
sua estadia?
Você terá que se reportar ao médico do Resort, e nós colheremos uma amostra do teste PCR. O
hóspede deverá permanecer isolado dentro de sua villa até recebermos um resultado negativo do
teste. Este teste PCR não será cobrado do hóspede, pois é um requisito do protocolo de saúde do
resort.
Se o hóspede for positivo neste teste, ele terá que passar por um isolamento de 14 dias de acordo
com os requisitos das autoridades de saúde locais da República das Maldivas.
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