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Maldivas é um pequeno país situado no Oceano Índico, tendo a sudoeste Sri Lanka e Índia, e ao sul do continente asiático. 
Com uma extensão de 820 km de norte a sul e 130 km de lesle a oeste, está agrupado em atóis. Suas Ilhas são ladeadas por 
lagoas rasas e cercadas por recifes de corais que oferecem uma das mais belas visões da vida marinha do mundo. Elas 
variam em tamanho e características; algumas possuem areias brancas e outras são ilhas de corais com densa vegetação 
tropical e águas calmas – um verdadeiro paraíso no Oceano Índico. É um excelente destino para lua de mel e mergulho. 
 
Embora o clima seja fantástico o ano inteiro, as Maldivas têm duas estações bem definidas.  
Os meses de inverno, pico de temporada (outubro a maio), tendem a ser mais secos, e os meses de verão (junho a setembro) 
são ligeiramente mais úmidos, embora muitas vezes ainda bastantes secos. Por estarem nos trópicos, às chuvas são 
imprevisíveis, curtas e ocorrem normalmente à tarde ou à noite, seguidas de uma refrescante brisa. 
 

 
Anantara Hotels & Resorts 
 
Anantara acredita que "a vida é uma jornada". 
A vida cotidiana é cheia de oportunidades para buscar o excepcional, encontrar o novo e ampliar nossos horizontes. Para 
nossos hóspedes, uma estadia em Anantara é apenas mais um capítulo em uma vida inteira de viagem e exploração. E 
pretendemos torná-lo extraordinário. 
 
A experiência Anantara nasceu em 2001 com a nossa primeira propriedade de luxo no retiro histórico à beira-mar de Hua 
Hin, na Tailândia. Daquele dia em diante nós expandimos em todo o mundo para cidades cosmopolitas, ilhas exuberantes, 
areias do deserto, destinos de patrimônio, praias inexploradas e destinos turísticos contemporâneos. O portfólio de hoje 
abrange Camboja, China, Indonésia, Maldivas, Moçambique, Omã, Portugal, Catar, Sri Lanka, Tailândia, Emirados Árabes 
Unidos, Vietnã e Zâmbia.  
 
Nossos hotéis e resorts de luxo cuidadosamente projetados, oferecem janelas para o caráter genuinamente moderno de 
cada destino. Dentro e fora de cada propriedade, os viajantes se envolvem com os lugares, pessoas e histórias que fazem 
o destino como em nenhum outro lugar do mundo. Os hóspedes cuidam de uma vida inteira de lembranças através de 
experiências pessoais, enquanto Anantara abre portas e possibilita jornadas de aventura e satisfação. 
 
 
Anantara Dhigu Resort, Aventuras esperam por três ilhas, no mar e abaixo da superfície da água. Corra para o surf a 
partir da sua villa, na piscina, na praia ou salte para a lagoa a partir da sua suite sobre a água. Surfe, mergulhe, faça um 
piquenique em uma ilha deserta, em seguida, retorne para tratamentos de SPA e experiencias culinárias em nosso resort 
nas Maldivas. 
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01 dia | 
MALDIVAS 
Chegada ao aeroporto internacional de Maldivas – Ibrahim Nasir. Recepção e traslado ao ponto de embarque ao hotel.  
Anantara Dighu Resort & Anantara Veli Resort – Speedboat (45min. do aeroporto de Male); 
Restante do dia livre para desfrutar das instalações do resort. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (jantar). 
 
02 dia | 
MALDIVAS 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais e relaxar nesse maravilhoso resort no Oceano Índico. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: Meia pensão (café da manhã e jantar). 
 
03 dia | 
MALDIVAS 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais e relaxar nesse maravilhoso resort no Oceano Índico. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: Meia pensão (café da manhã e jantar). 
 
04 dia | 
MALDIVAS 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais e relaxar nesse maravilhoso resort no Oceano Índico. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: Meia pensão (café da manhã e jantar). 
 
05 dia | 
MALDIVAS 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais e relaxar nesse maravilhoso resort no Oceano Índico. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: Meia pensão (café da manhã e jantar). 
 
06 dia | 
MALDIVAS 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Maldivas – Ibrahim Nasir, para embarque com 
destino a sua cidade de origem. 
Anantara Dighu Resort & Anantara Veli Resort – Speedboat (45min. do aeroporto de Male 
Regime: (Café da manhã) 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 

ITINERÁRIO | 06 dias / 05 noites  
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- Traslados aeroporto ao hotel ou vice-versa em serviço compartilhado com assistência do representante do hotel no 
idioma inglês; 
Anantara Dighu Resort & Anantara Veli Resort – Speedboat (45min. do aeroporto de Male); 
- Hospedagem na categoria de apartamento escolhida com meia pensão diária (café da manhã e jantar; check-in 
14h00/check-out 12h00) de acordo ao especificado no itinerário acima, exceto no período de 24 dezembro 2021 a 08 
janeiro 2022 somente o hotel oferece café da manhã; 
- Cartão de Assistência de Viagens por 07 (sete) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas os 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia 
Total. 
 
 
 
 
 
 
- E-tickets internacionais (consultar as nossas promoções e tarifas especiais); 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: early check-in ou late check-out; bebidas nas refeições, 
lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 

 
 
 
 
 
 

Atoll Noites Hotel Categoria Apartamento 
South Male  05 Anantara Dighu Resort Sunrise Beach Villa 
Atoll   Sunset Beach Villa 
   Sunrise Over Water Suite 

 
Acomodação    

Nº Aptos Categoria Tipo Cama Capacidade Máxima 
36 Sunrise Beach Villa 1 King 02 adultos, mais 02 crianças ou 03 adultos 
23 Sunset Beach Villa 1 King 02 adultos, mais 02 crianças ou 03 adultos 
19 Sunrise Over Water Suite 1 King 02 adultos, mais 02 crianças ou 03 adultos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Hotel Período Categoria Apartamento Duplo Individual 
Regular 9jan a 7mai 2021 Sunrise Beach Villa 3.647,00 6.956,00 
  Sunset Beach Villa 4.443,00 8.546,00 
  Sunrise Over Water Suite 4.663,00 8.988,00 
 8mai a 31jul & Sunrise Beach Villa 2.546,00 4.754,00 
 01 a 30set 2021 Sunset Beach Villa 2.774,00 5.209,00 
  Sunrise Over Water Suite 3.459,00 6.579,00 
 01 a 31ago & Sunrise Beach Villa 2.796,00 5.254,00 
 01out a 23dez 2021 Sunset Beach Villa 3.219,00 6.098,00 
  Sunrise Over Water Suite 3.822,00 7.306,00 
 24dez 2021 a 08jan 2022 Sunrise Beach Villa 6.644,00 12.949,00 
  Sunset Beach Villa 9.238,00 18.137,00 
  Sunrise Over Water Suite 6.767,00 13.196,00 
25% desconto 9jan a 7mai 2021 Sunrise Beach Villa 2.819,00 5.301,00 
  Sunset Beach Villa 3.417,00 6.494,00 
  Sunrise Over Water Suite 3.581,00 6.825,00 
 8mai a 31jul & Sunrise Beach Villa 1.994,00 3.650,00 
 01 a 30set 2021 Sunset Beach Villa 2.165,00 3.991,00 
  Sunrise Over Water Suite 2.678,00 5.018,00 
 01 a 31ago & Sunrise Beach Villa 2.181,00 4.025,00 
 01out a 23dez 2021 Sunset Beach Villa 2.499,00 4.658,00 
  Sunrise Over Water Suite 2.951,00 5.564,00 
 24dez 2021 a 08jan 2022 Sunrise Beach Villa 5.067,00 9.796,00 
  Sunset Beach Villa 7.013,00 13.687,00 
  Sunrise Over Water Suite 5.159,00 9.981,00 
Adicionais 09jan a 23dez 2021 Pensão Completa 65,00 
 24dez 2021 a 08jan 2022 Meia Pensão 195,00 
 Pensão Completa 260,00 
 24dez 2021 Ceia de Natal (obrigatória) 390,00 
 31dez 2021 Ceia de Réveillon (obrigatória) 715,00 

 
 

Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 01 passageiro viajando; 
2) Os valores informados acima são por pessoa incluindo: 05 (cinco) noites de acomodação, serviços de traslados e refeições 
conforme mencionados no itinerário; 
3) No dia 31dez 2021, o hotel não oferece o opcional de meia pensão e pensão completa, como também não poderá 
coincidir o check out nesse dia; 
4) Os valores de adicionais são por pessoa/por noite; 
5) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 

 
 
 
 
 
 
 

 VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 01 pessoa) 
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25% desconto 
- Para estadias de no mínimo de 03 a 06 noites consecutivas, e no período de 9 de janeiro a 23 de dezembro 2020; 
- Aplicado para todas as categorias de apartamento; 
- É permitido a combinação com a promoção de lua de mel. 
Cortesias para Lua de Mel, Aniversário de Casamento & Aniversários 
- Para estadias de no mínimo 04 noites consecutivas, todo o ano; 
- A lua de mel á aplicável desde que as datas da viagem coincidam dentro dos 12 (doze) meses da data do casamento; 
- Necessário de apresentar o certificado de casamento, no caso de não o ter podem apresentar o convite no ato da reserva; 
- Para o aniversário de casamento a data do mesmo tem que ser num dia da estadia; 
- Para aniversários e oferecido um bolo de aniversário para 2 pessoas, garrafa de champagne e decoração na cama (a data 
deve coincidir no período da estadia e confirmar o dia do aniversário no ato da reserva). 
 
 
 
 

 
 
1) Benefícios nos hotéis da rede Anantara Hotels & Resorts 
- Piscina com espreguiçadeiras; 
- Equipamento de snorkelling; 
- Caiaque; 
- Vôlei, badminton e tênis de mesa (raquetes, copa e bolas estão disponíveis); 
 - Jogos indoor; 
 - Biblioteca de DVD; 
- Acesso à Internet wi-fi de alta velocidade em todas as villas e áreas públicas; 
- Serviços de câmbio para todas as principais moedas; 
 - Jornais Internacionais. 
 Anantara Dighu Resort 
- Clube infantil “Dhoni Kidz Club” por 3 a 12 anos (crianças menores de 3 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou 

por uma babá). Aberto de 9:00 da manhã - 6:00 da tarde; 
- Business center e biblioteca com wi-fi; 
- Fitness center (aberto 24 horas); 
- Segurança 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
1) Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 

PROMOÇÕES ESPECIAIS 

BENEFICIOS  
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1) Entre 15 e 21 dias da chegada, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total da reserva;  
2) Entre 14 dias da chegada e no-show, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva;  
3) Alta temporada (24dez 2020 a 08jan 2021), entre 0 a 90 dias da chegada, multa de 100% (cem por cento) do valor total 
da reserva; 
4) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Obs., a politica de cancelamento estão sujeitas alterações a qualquer momento devido atual situação (Covid-19) ou por 
motivos de força maior. 
 
 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez 
atingido este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a 
sinalização, consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da 
reserva, esse valor será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido 
como Taxa de Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do 
passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de 
serviço de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última 
data de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa; 
6) Estes valores não são validos durante o período de feriados, congressos e feiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários - Maldivas: brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorização por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina - Maldivas: brasileiros podem obter o visto no desembarque com os seguintes documentos: passaporte 
valido por no mínimo de 6 meses, e-ticket aéreo ida e volta, comprovante de acomodação (voucher do hotel), e recursos 
financeiros durante sua permanência. (US$/Traveler´s Check/cartão de crédito internacional). É necessário também e 
apresentar o CIV (Certificado Internacional de Vacina) contra a febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 (dez) 
dias antes do embarque. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


