
MALDIVAS | Constance Hotels & Resorts by   
                (ATP MV 10.003) 
 
 

 
 

www.asiatotal.com.br 

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. 
 
 

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 Halaveli Maldives 
Um luxuoso refúgio de 5 estrelas em bangalôs no Oceano Índico que coloca o paraíso em suas mãos. 
Mergulhos inesquecíveis e praias intocadas. 
A magia do seu entorno é tão romântica quanto excepcional. E tudo isso com uma atenção única aos 
detalhes, que leva o serviço personalizado a um novo patamar.  
Constance Halaveli é como nenhum outro lugar no mundo. Desconectar. Reconectar. Aproveite o 
relaxamento perfeito. 
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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 Halaveli Maldives – Sea Plane (30min. do aeroporto de Male); 
Restante do dia livre para desfrutar das instalações do resort. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 
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: (café da manhã). 
 
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: (café da manhã). 
 
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: (café da manhã). 
 
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: (café da manhã). 
 
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 Halaveli Maldives – Sea Plane (30min. 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 e vice-versa em serviço compartilhado com assistência do representante do hotel no 
idioma inglês; 
- Hospedagem na categoria de apartamento escolhida com café da manhã 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 Operadora. 
 
 
 
 
 
- E-tickets internacionais (consultar as nossas promoções e tarifas especiais); 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: 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 Halaveli Maldives Water Villa   
Atoll   Beach Villa 
   Family Beach Villa (2 bed room) 

 
Acomodação  

Nº Aptos Categoria Capacidade Máxima 
57 Water Villa 02 adultos ou 01 adulto e 01criança 
9 Beach Villa 02 adultos + 01 criança de colo 

11 Family Beach Villa (2 bed room) 02 adultos + 02 crianças + 01 Criança de colo 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifa Período Categoria Apartamento Duplo Individual 
Regular 18abr a 31mai e Water Villa 4.401,00 7.834,00 

14jul a 30set 2020 Beach Villa 4.534,00 8.101,00 
 Family Beach Villa (2 bed room) 5.264,00 9.934,00 
01jun a 13jul 2020 Water Villa 4.134,00 7.301,00 
 Beach Villa 4.268,00 7.568,00 
 Family Beach Villa (2 bed room) 4.864,00 9.134,00 
01out a 22dez 2020 Water Villa 5.501,00 10.034,00 
 Beach Villa 5.834,00 10.701,00 
 Family Beach Villa (2 bed room) 6.394,00 12.194,00 

 VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 01 pessoa) 

HOTEL SUGERIDO 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Tarifa Período Categoria Apartamento Duplo Individual 
Regular 23dez 2020 a Water Villa 8.168,00 15.701,00 

06jan 2021 Beach Villa 9.168,00 17.701,00 
 Family Beach Villa (2 bed room) 10.728,00 20.861,00 

EBB – 45 dias 
40% desconto 

01jun a 13jul 2020 Water Villa 2.722,00 4.622,00 
 Beach Villa 2.801,00 4.781,00 
 Family Beach Villa (2 bed room) 3.160,00 5.722,00 
18abr a 31mai 2020 Water Villa 2.878,00 4.938,00 
14jul a 30set 2020  Beach Villa 2.958,00 5.098,00 
 Family Beach Villa (2 bed room) 3.996,00 6.198,00 
01out a 22dez 2020 Water Villa 3.538,00 6.258,00 
 Beach Villa 3.738,00 6.658,00 
 Family Beach Villa (2 bed room) 4.074,00 7.554,00 

Seasonal Offer 01jun a 13jul 2020 Water Villa 3.426,00 5.959,00 
20% desconto  Beach Villa 3.533,00 6.173,00 
  Family Beach Villa (2 bed room) 4.010,00 7.426,00 
 18abr a 31mai2020 Water Villa 3.639,00 6.386,00 
 14jul a 30set 2020  Beach Villa 3.746,00 6.599,00 
  Family Beach Villa (2 bed room) 4.330,00 8.066,00 
 01out a 22dez 2020 Water Villa 4.519,00 8.146,00 
  Beach Villa 4.786,00 8.679,00 
  Family Beach Villa (2 bed room) 5.234,00 9.874,00 
Lua de Mel &  01jun a 13jul 2020 Water Villa 2.722,00 4.622,00 
Aniversário de   Beach Villa 2.801,00 4.781,00 
Casamento  Family Beach Villa (2 bed room) 3.160,00 5.722,00 
40% desconto 18abr a 31mai 2020 Water Villa 2.882,00 4.942,00 
 14jul a 30set 2020  Beach Villa 2.962,00 5.102,00 
  Family Beach Villa (2 bed room) 3.400,00 6.202,00 
 01out a 22dez 2020 Water Villa 3.542,00 6.262,00 
  Beach Villa 3.742,00 6.662,00 
  Family Beach Villa (2 bed room) 4.078,00 7.558,00 
Adicionais 07jan a 22dez 2020 Meia Pensão 107,00 
  All inclusive 240,00 
 23dez a 06jan 2021 Meia Pensão 134,00 
  All inclusive 267,00 
 24dez 2020  Ceia de Natal | Reservas com BB & HB 267,00 
 (obrigatório) Ceia de Natal | Reservas com AIl inclusive 400,00 
 31dez 2020  Ceia de Réveillon | Reservas com BB & HB 400,00 
 (obrigatório) Ceia de Réveillon | Reservas com All inclusive 534,00 

 
 
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) Os valores de adicionais são por pessoa/por noite; 
4) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
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EBB – 45 dias 40% desconto 
- Para reservas efetuadas com no mínimo de 45 dias antes do check-in no hotel; 
- Validade: para hospedagens entre 18 abril a 22 dezembro 2020; 
- Aplicado para todas as categorias de apartamento e no regime BB (café da manhã). 
Seasonal Offer - 20% desconto 
- Validade: para hospedagens entre 18 abril a 22 dezembro 2020; 
- Aplicado para todas as categorias de apartamento e no regime BB (café da manhã). 
Lua de Mel & Aniversário de Casamento – 40% desconto 
- Para Lua de mel e obrigatória apresentação do certificado de casamento com o máximo de 12 meses e também 
deve ser apresentada no ato do check-in;  
-Para aniversários de casamento: Aplicável ao 5to e seguintes aniversários com intervalo de 5 anos. A estadia não 
deve ser superior a 6 meses antes ou após a data do aniversário; 
- Validade: para hospedagens entre 18 abril a 22 dezembro 2020; 
- Aplicado para todas as categorias de apartamento, e não aplicado no Green Tax. 
 
 
 
 
 
 
a) Lua de Mel & Aniversário de Casamento 
- Café da manhã incluído, servido diariamente no restaurante Jahaz; 
De 18/04/2020 a 30/09/2020  
- Crédito de US$ 100,00 por noite/por villa;  
- O crédito poderá ser usado no SPA do hotel ou nos restaurantes; 
- O crédito é não-reembolsável; 
- O valor do crédito não poderá ser utilizado para pagamento de saldo da conta no check-out;   
- O crédito não é válido para crianças menores de 13 anos; 
Válido para o ano todo 
- Cesta de chocolates e 1 (um) vinho espumante de boas-vindas; 
- 50% de desconto por hóspede/por estadia/por tratamento no SPA;  
 
b) Meia Pensão  
- Café da manhã incluído, servido diariamente no restaurante Jahaz; 
- Hóspedes com regime meia pensão tem duas opções de jantar: estilo buffet no restaurante Jahaz ou jantar de 3 
(três) pratos definidos pelo chef dos restaurantes Meeru ou Jing (quando disponível), somente mediante reserva 
confirmada.    
- Todos os hóspedes dividindo o mesmo quarto ou em grupo, deverão ter o mesmo regime de alimentação. 
 
c) All Inclusive  
- Café da manhã incluído, servido diariamente no restaurante Jahaz; 
- Champagne da casa disponível no café da manhã;  
- ½ (meia) garrafa de Champgne da casa servida como boas-vindas na villa; 
- Almoço e jantar estilo buffet no somente restaurante Jahaz;  
- Jantar nos restaurantes Meeru e Jing, menu de 3 (três) pratos definidos pelo do chef, somente mediante reserva 
confirmada; 
- Ótima seleção de sucos, refrigerantes e água mineral; 
- Chá da tarde no Jahaz lounge das 16h00 às 17h30; 
- Champagne da casa disponível em todos restaurantes/bares;  

PROMOÇÕES ESPECIAIS 

BENEFICIOS  
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- Grande variedade de drinks, cocktails, cervejas internacionais, menu de vinho, nos bares e restaurantes. O Jahaz 
Bar funciona até as 00h30. 
- Mini-bar com vinho, cerveja, refrigerante, água mineral e confeitos personalizados All Inclusive. O mini-bar é 
reposto uma vez ao dia. 
- 2 (duas) garrafas da bebida (alcóolica) preferida dos hóspedes (escolhida no cardápio do mini-bar) será servida 
como cortesia servida aos hóspedes;   
- 1 (uma) garrafa de água mineral sem gás por pessoa/por villa/por dia; 
- 2 (duas) excursões por pessoa/por período, a ser escolhido entre as 4* (quatro) opções disponíveis. Em caso de 
cancelamento devido mau tempo, o valor não será reembolsado; 
- Mordomo dividido para villa dois andares e mordomo privativo para villa presidencial; 
- Cinema on demand sistema Mac; Wi-fi em todo hotel e internet a cabo na TV no quarto; Sistema Airplay nas villas e 
iPod doc station;  
- Academia ultramoderna; 
- Todos os hóspedes dividindo o mesmo quarto ou em grupo, deverão ter o mesmo regime de alimentação; 
- Os restaurantes não aceitam pedidos de delivery (comida para viagem). Itens não consumidos não serão 
reembolsados; 
- Os drinks/bebidas poderão ser consumidos no bar até 00h30, após esse horário serão cobrados de acordo com os 
preços no cardápio. 
- 02 passeios por estadia por pessoa, sendo: Pescaria ao pôr-do-sol; Cruzeiro ao pôr-do-sol no Dhoni; Snorkeling ao 
pôr-do-sol; Visita aos Golfinhos; (se as condições climáticas o permitirem, e esses não são reembolsáveis). 
 
 
 
 
 
 
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) Entre 07 janeiro a 22 dezembro de 2020: 
Cancelamentos entre 12 a 07 dias da chegada, multa de 50% (cinquenta por cento); 
Cancelamentos entre 06 a 03 dias da chegada, multa de 75% (setenta e cinco por cento); 
Cancelamentos com 02 dias da chegada, multa de 100% (cem por cento). 
2) Entre 23 dezembro a 06 janeiro de 2021: 
Cancelamentos entre os dias de 01 a 22 dezembro 2020, multa de 75% (setenta e cinco por cento); 
Cancelamentos entre os dias de 23 dezembro 2020 a 06 janeiro 2021, multa de 100% (cem por cento); 
3) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
 
 
 
 
 
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 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 
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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) 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; 
6) O resort deve receber os dados 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. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: 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. 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


