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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 leste 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. 
 
 

Constance Hotels & Resorts 
 
É uma coleção de hotéis autênticos no Oceano Índico: Mauritius, Maldivas, Seychelles, Madagascar e 
Zanzibar. Os hotéis Authentic e True possuem uma genuína paixão pela hospitalidade dedicada a encantar 
todos os hóspedes com sabores inspiradores, tratamentos de spa requintados e aventuras atemporais com 
um nível inigualável de serviço. 
Constance Hotels & Resorts, conta com uma genuína paixão pela hospitalidade, proporcionando 
experiências únicas a todos os hóspedes. 
Com funcionários apaixonados e serviços personalizados, compartilhamos nossa ideia de luxo através de 
nossa arte de viver: experimente os melhores momentos da vida num ambiente autêntico de pura beleza 
natural. 
 
Constance Moofushi Maldives 
 
Entregue-se todos os dias à harmonia revitalizam-te do 5 estrelas do Constance Moofushi. Um mergulho 
paradisíaco nesse hotel singular de bangalôs situado num atol mágico, localizado na rota de migração das 
arraias. Liberte-se. Relaxe. Deixe as águas turquesas cristalinas reabastecer sua alma. Desfrute a quantidade 
de isolamento achar necessário.  
De qualquer forma, a felicidade é garantida.  
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01 dia | 
MALDIVAS 
Chegada ao aeroporto internacional de Maldivas – Ibrahim Nasir. Recepção e traslado ao ponto de embarque ao hotel.  
Constance Moofushi Maldives – Sea Plane (30min. do aeroporto de Male). 
Restante do dia livre para desfrutar das instalações do resort. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (All Inclusive). 
 
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: (All Inclusive). 
 
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: (All Inclusive). 
 
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: (All Inclusive). 
 
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: (All Inclusive). 
 
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. 
Constance Moofushi Maldives – Sea Plane (30min. do aeroporto de Male). 
Regime: (All Inclusive). 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO | 06 dias / 05 noites  
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa em serviço compartilhado com assistência do representante do hotel no 
idioma inglês; 
Constance Moofushi Maldives – Sea Plane (30min. do aeroporto de Male). 
- Hospedagem na categoria de apartamento escolhida com sistema All Inclusive diário; check-in 14h00/check-out 
12h00 de acordo ao especificado no itinerário acima; 
- Cartão de Assistência de Viagens por 07 (sete) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas/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 
North Ari 05 Constance Moofushi Beach Villa 
Atoll  Maldives Water Villa 
   Senior Water Villa 

 
 

Acomodação  
Nº Aptos Categoria Capacidade Máxima 

24 Water Villa 02 adultos + Criança colo + 01criança e 01 adulto 
56 Beach Villa 02 adultos + 01 criança ou 01 adulto 
30 Senior Water Villa 02 adultos + 02 crianças  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Tarifa Período Categoria Apartamento Duplo Individual 
Regular 01jun a 13jul 2020 Beach Villa  3.841,00 5.708,00 
  Water Villa 4.174,00 6.374,00 
  Senior Water Villa 5.008,00 7.708,00 
 14jul a 30set 2020 Beach Villa  4.174,00 6.374,00 
  Water Villa 4.508,00 7.041,00 
  Senior Water Villa 5.008,00 8.041,00 
 01out a 22dez 2020 Beach Villa  5.008,00 8.041,00 
  Water Villa 5.341,00 8.708,00 
  Senior Water Villa 5.841,00 9.708,00 
EBB – 120 dias 01jun a 13jul 2020 

Water Villa 
2.387,00 3.487,00 

50% desconto 14jul a 30set 2020 2.554,00 3.821,00 
 01out a 31out 2020 2.971,00 4.654,00 
EBB – 45 dias 01jun a 13jul 2020 Beach Villa  2.545,00 3.665,00 
40% desconto  Water Villa 2.744,00 4.064,00 
  Senior Water Villa 3.245,00 4.865,00 
 14jul a 30set 2020 Beach Villa  2.744,00 4.064,00 
  Water Villa 2.945,00 4.465,00 
  Senior Water Villa 3.245,00 5.065,00 
 01out a 22dez 2020 Beach Villa  3.245,00 5.065,00 
  Water Villa 3.445,00 5.465,00 
  Senior Water Villa 3.745,00 6.065,00 
Lua de Mel & 01jun a 13jul 2020 Beach Villa  2.545,00 3.665,00 
Aniversário de   Water Villa 2.744,00 4.064,00 
Casamento  Senior Water Villa 3.245,00 4.865,00 
40% desconto 14jul a 30set 2020 Beach Villa  2.744,00 4.064,00 
  Water Villa 2.945,00 4.465,00 
  Senior Water Villa 3.245,00 5.065,00 
 01out a 22dez 2020 Beach Villa  3.245,00 5.065,00 
  Water Villa 3.445,00 5.465,00 
  Senior Water Villa 3.745,00 6.065,00 

 
 

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) O resort deve receber os dados dos voos dos clientes com 7 dias antes da chegada, afim de garantir os lugares no Sea 
Plane, o ultimo traslado de Sea Plane de Male com saída às 16h00, se chegar em Male as 15h30 não terá tempo hábil para 
embarcar no Sea Plane no mesmo dia, o qual terá que pernoitar num hotel em Male, também para os passageiros que a saída 
de Male para o voo internacional ocorrera antes das 8h50, serão trasladados para Male no dia anterior e precisarão pernoite 
em Male, ambas as hospedagens não estão incluídas nos valores acima; 
4) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 

 
 
 

 VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 01 pessoa) 
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EBB – 120 dias 50% desconto 
- Para reservas efetuadas com no mínimo de 120 dias antes do check-in no hotel; 
- Validade: para hospedagens entre 01 junho a 31 outubro 2020; 
- Aplicado para categorias de apartamento Water Villa. 
EBB – 45 dias 40% desconto 
- Para reservas efetuadas com no mínimo de 45 dias antes do check-in no hotel; 
- Validade: para hospedagens entre 01 junho a 22 dezembro 2020; 
- Aplicado para todas as categorias de apartamento. 
Lua de Mel – 40% desconto 
- Obrigatória apresentação do certificado de casamento com o máximo de 12 meses e também deve ser apresentada 
no ato do check-in;  
- Validade: para hospedagens entre 01 junho a 22 dezembro 2020; 
- Aplicado para todas as categorias de apartamento. 
 
 
 
 
 
 
a) All Inclusive  
- Café da manhã incluído, servido diariamente no restaurante manta com menu buffet; 
- Todas as refeições (café da manhã / almoço e jantar) serão servidos no restaurante Manta (estilo buffet);  
- O almoço também será servido no restaurante Totem Bar (menu a La Carte); 
- Grande variedade de bebidas e cervejas importadas servidas no bar principal, aberto diariamente até 00h30; 
- Grande variedade de sucos, refrigerantes, água mineral, incluindo produzida pelo próprio hotel; 
- Acesso ilimitado ao menu de drinks assinado pelo grupo Constance; 
- Champagne da casa servido durante as refeições (somente nos restaurantes); 
- Carta de vinhos internacionais de todos os países do mundo, incluindo vinhos importados com exclusividade; 
- Minibar com vinhos branco e tinto, cerveja, refrigerante, água mineral Moofushi e salgadinhos. O minibar é 
abastecido diariamente; 
 - 1 jantar no restaurante Alizée Beach Grill Restaurant (bebidas incluídas no pacote All Inclusive); 
- Chá da tarde servido Totem Bar das 16h00 às 18h00; 
- Sorvete disponível a vontade; 
- Um bolo de aniversário (pessoal ou data comemorativa) disponível quando avisado antecipadamente; 
- Equipamento de snorkeling disponível para cada hóspede da casa de barcos; 
- 1 passeio de barco a ser escolhido na central de excursões Bluetribe (cancelamento devido às condições climáticas 
não darão direito a reembolso);   
- Excursões guiadas de snorkeling, deverão ser reservadas com 24h de antecedência na central de excursões Bluetribe 
(cancelamento de excursões devido às condições climáticas não darão direito a reembolso);   
- Charutos disponíveis por unidade no bar, servido diretamente da caixa umidificadora; 
- Cinema on demand sistema Mac; Wi-fi em todo hotel e internet a cabo na TV no quarto; e iPod doc station;  
- Academia ultramoderna; 
- Entretenimento por DJ profissional toda noite no bar principal, exceto aos domingos; 
- Recepção e traslado privativo ao lounge do Seaplane do Constance Hotels & Resorts de ônibus privativo (serviço de 
bebidas, snacks e wi-fi no lounge) 
- Acesso wi-fi nas dependências do hotel; 
- Check-in realizado no lounge do aeroporto antes da chegada ao resort; 
 
 

PROMOÇÕES ESPECIAIS 

BENEFICIOS  
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1) Entrada 40% (quarenta por cento) e saldo em até 05 (cinco) vezes sem juros no cheque pré-datado; 
2) Entrada 40% (quarenta por cento) e saldo em até 03 (três) vezes sem juros nos cartões de crédito Visa ou 
Mastercard. 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos dentro de 14 a 7 dias da chegada, multa de 50% (cinquenta por cento); 
2) Cancelamentos dentro de 6 a 3 dias da chegada, multa de 75% (setenta e cinco por cento).  
3) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva;  
 
 
 
 
 
 
1) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do 
passaporte. Para efetivação da reserva será cobrado uma (Taxa) de prestação de serviço, no valor de USD 200,00 por 
pessoa. Em caso de efetivação da compra do programa turístico, esse valor será descontado no pagamento total do 
programa. Em caso de não ser possível confirmar a reserva solicitada, será devolvido integralmente o valor cobrado 
pela prestação de serviço de reserva. Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor 
referente ao pagamento da prestação de serviço de reserva (US$ 200 por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
2) Estes valores não são validos durante o período de feriados, congressos e feiras; 
3) 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; 
4) A franquia de bagagem permitida para os voos internos na Maldivas é de 01 (uma) bagagem de 20kg., e uma 
bagagem de mão de 5kg. por pessoa, excesso de bagagem é cobrado a parte e deve ser pago diretamente; uma 
bagagem de 30kg ou mais não será aceita de acordo com regras internacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


