Vakkaru Maldives

Maldivas
06 dias | 05 noites

Valores promocionais para temporada festiva (final de
ano), para reservas até 30 de junho

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:
• 05 noites de hospedagem;
• Regime de meia pensão, sendo café da manhã
e jantar;
• Traslado de chegada e saída compartilhado em
hidroavião;
• Taxa de serviço, TGST e Green tax;
• 20% de desconto em tratamentos selecionados
no Spa;
• Meia pensão gratuita para até 2 crianças até 11
anos, de acordo com a capacidade da villa.

Informações sobre os traslados:
• Traslado em hidroavião de aproximadamente
30 minutos de voo.
• Opera apenas durante o dia (chegada em Malé
até às 15h). Para pax chegando após às 15hs há a
possibilidade de reservar um voo doméstico +
lancha rápida ou pernoitar em Malé.
• Franquia de bagagem de 20kg + 5kg bagagem
de mão.

Observações:
• Valores vigentes para viagens realizadas até
dezembro 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 15h00 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 13h00 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.
Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/
juros nos cartões de crédito (Visa, Mastercard,
Amex e Elo).

Benefícios do Hotel Vakkaru
Maldives:
• Acesso ao Lounge VIP Vakkaru, no aeroporto;
• Equipamento de snorkel;
• Sessão de ioga e bem-estar – todos os dias,
exceto no domingo. “Saudação ao sol” das 7h30
às 8h30 (máximo de 12 participantes);
• Centro de fitness sobre a água (aberto 24
horas);
• Jogos de salão no Coconut Club;
• Bicicletas disponíveis durante toda a estadia;
• Serviço de mordomo.

Benefícios para crianças em Lua de
Mel:
• 1 garrafa de champagne, cesta de frutas e
arrumação Romântica da Cama, no dia da
chegada;
• 1 Ritual de banho com velas e pétalas de flores;
• 1 Experiência de jantar romântico, com set
menu;
• 1 bolo.
• Obrigatória apresentação da cópia do certificado
de casamento com no máximo 12 (doze) meses
após a emissão para solicitação da reserva.
Acomodação máxima por apartamentos:
• Over Water Villa: 2 adultos + 1 criança
• Beach Villa with Plunge Pool 2 adultos + 1
• criança
• Beach Pool Villa 2 adultos + 1 criança
• Over Water Pool Villa 2 adultos + 1 criança

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

11 jan a
04 mai

Noite
extra

04 mai a
30 set

Noite
extra

01 out a
22 dez

Noite
extra

Over Water Villa

3515

663

2388

332

2918

465

Beach Villa com
Plunge Pool

3780

663

2454

332

3184

465

Beach Pool Villa

3980

663

2653

398

3316

531

Over Water Pool
Villa

4245

730

3051

465

3714

663

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

Suplementos :
Criança (de 6 Criança (de 2 Crianças (de
a 11 anos)
a 5 anos)
0 a 1 ano)

Refeições

Adulto

Pensão completa

67

33

Free

Free

Pax extra

279

139

Green tax

Green tax

Pacote de Bebidas Premium

245

-

-

-

Pacote de Bebidas não alcoólicas

119

60

60

Free

Transfer pax extra

942

471

471

Free

*Os valores dos suplementos são para todo o período de permanência no
hotel com mesmas promoções aplicáveis, conforme roteiro principal.

• O suplemento para pensão completa inclui apenas comida: café da manhã diário no restaura
nte Amaany, almoço diário em qualquer restaurante aberto e jantar diário em todos os resta
urantes abertos, exceto Vakku, com US $ 60 de crédito líquido para alimentação por pessoa,
por noite.
• Crianças menores de 12 anos desfrutam do mesmo plano de refeições dos pais ou do menu i
nfantil e buffet. No entanto, se o jantar for à la carte, 50% de desconto no preço de adulto se
aplica.
• As bebidas são cobradas conforme o consumo. O upgrade do plano de refeições e o pacote d
e bebidas devem ser reservados para toda a estadia.

FESTIVE SEASON
Valores promocionais para datas festivas,
para reservar até 30 de junho de 2021, em
dólares, por pessoa, a partir de:
Quarto

De 23 dez 2021 a 11 jan 2022

Over Water Villa

6920

Beach Villa com Plunge Pool

7603

Beach Pool Villa

10513

Over Water Pool Villa

11519

Os valores incluem:
• 05 noites de hospedagem com café da manhã;
• Traslado de chegada e saída compartilhado em hidroavião;
• Taxa de serviço, TGST e Green tax;

Suplementos obrigatórios :
Suplementos

Adulto

Criança (6 a 11
anos)

Jantar de gala NATAL – 24 dezembro

563

155

938

469

306

153

Jantar de gala ANO NOVO – 31 dezembro
Pax extra

*Os valores dos suplementos são para todo o período de permanência no
hotel com mesmas promoções aplicáveis, conforme roteiro principal.

Maldivas e o COVID-19:
•

Em referência ao comunicado oficial emitido pela Health Protection Agency (HPA) e
m 1 de setembro de 2020, gentilmente informamos que, para a segurança de todos, é
obrigatório, a partir de 10 de setembro de 2020, para todos os turistas e visitantes de
curta duração apresentar um documento de saúde em inglês que confirme o resultad
o do teste PCR negativo na chegada às Maldivas. O referido teste PCR deve ser realiz
ado no máximo 72 horas antes da partida para as Maldivas.

•

Observe que, nas atuais circunstâncias, o governo restringe as visitas de turistas a qu
alquer ilha local.

•

Consulte nossa página de perguntas frequentes para obter mais informações e atuali
zações aqui: vakkarumaldives.com/faq

•

Todos os turistas devem entrar no link abaixo 24h antes do seu voo para as Maldivas
e uma vez mais, antes da sua saída para preencher a Declaração de Saúde do Viajant
e (Traveler Health Declaration). - Link: http://imuga.immigration.gov.mv

•

Outros links para informações oficiais atualizadas:
Latest COVID-19 updates: https://covid19.health.gov.mv/en/
Maldives COVID-19 Dashboard: https://covid19.health.gov.mv/dashboard/
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