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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. 
 
Ayada Maldives 
 
O Ayada Maldives é um resort de luxo localizado em meio a um recife imaculado na borda sul do Atol Gaafu Dhaalu, 
no sul das Maldivas. A propriedade oferece acomodações com piscina de imersão privativa e Wi-Fi gratuito. 
 
O Atol Gaafu Dhaalu fica a cerca de 431 km ao sul da capital Malé. O Ayada Maldives tem acesso através de um 
serviço de transfer doméstico (55 minutos) do Aeroporto Internacional de Malé para Kaadedhdhoo (o aeroporto 
local), seguido de um transfer de barco (45 minutos) para o resort. 
 
As Villas oferecem interiores elegantes com elementos de design do Oriente Médio e das Maldivas. As Villas e suítes 
da praia apresentam um jardim privativo isolado com piscina e chuveiro ao ar livre - a apenas alguns passos da 
praia. As Villas e suítes sobre a água oferecem vistas incríveis sobre o oceano aberto e também possuem piscinas 
privativas e chuveiros ao ar livre. 
 
Você pode apreciar o pôr do sol espetacular ou nadar nas águas com corais. A propriedade oferece spa com 
tratamentos de rejuvenescimento e uma academia. 
 
As opções gastronômicas incluem café da manhã e jantar no Magu, o sofisticado restaurante e bar Ocean Breeze 
situado sobre as águas azul-turquesa do Oceano Índico e o restaurante asiático Kai, que oferece uma extensa adega 
de vinhos e especialidades japonesas e indianas. O Ille De Joie Cheese and Wine Bar está localizado entre as Villas 
Ocean e oferece uma vasta seleção de vinhos e queijos. O Ottoman Lounge serve café turco autêntico, uma 
variedade de chás e shisha tradicional. Já o Zero Degree Poolside Restaurant and Bar conta com um DJ da casa. 
 
Ocean Villa With Pool 
 
Posicionadas sobre a lagoa, essas vilas sobre a água permitem a contemplação idílica enquanto relaxa nas redes do 
oceano com o bater suave das ondas para acalmá-lo. Estas villas espaçosas oferecem terraço privativo ao ar livre, 
redes para o mar, piscina de imersão, vista panorâmica do horizonte e acesso direto à lagoa. 
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01 dia |  
MALDIVAS 
Chegada ao aeroporto internacional de Maldivas – Ibrahim Nasir. Recepção e traslado ao ponto de embarque ao hotel.  
Restante do dia livre para desfrutar das instalações do resort. 
Acomodação e pernoite. 
 

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. 
Regime: Café da manhã 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO | 06 dias / 05 noites  
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa em serviço regular (compartilhado) com assistência do representante do hotel no 
idioma inglês; 
- Hospedagem na categoria de apartamento escolhida com café da manhã; check-in 14h00/check-out 12h00 de acordo ao 
especificado no itinerário acima; 
- Cartão de Assistência de Viagens por 06 (seis) 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); 
- Cartão de Assistência de Viagens;  
- 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 

Gaafu Dhaalu 05 Ayada Maldives Garden Villa 
   Beach Villa With Pool 
   Sunset Beach Suite With Pool 
   Ocean Villa With Pool 

 
 
 
 
 

 
 

Tarifas Período Categoria Duplo Single 
Desconto para 
reservas com 30 dias 
de antecedência 

01Mai a 31Jul & Garden Villa 1.825,00 3.052,00 

01 a 27Set 2022 Beach Villa With Pool 2.166,00 3.734,00 

 Sunset Beach Suite With Pool 2.734,00 4.871,00 

 Ocean Villa With Pool 3.143,00 5.689,00 

Desconto para 
reservas com 30 dias 
de antecedência 

01 a 31Ago 2022 Garden Villa 1.950,00 3.302,00 

 Beach Villa With Pool 2.291,00 3.984,00 

 Sunset Beach Suite With Pool 2.859,00 5.121,00 

 Ocean Villa With Pool 3.268,00 5.939,00 

Desconto para 
reservas com 30 dias 
de antecedência 

28Set a 25Dez 2022 Garden Villa 2.403,00 4.208,00 

 Beach Villa With Pool 2.871,00 5.143,00 

 Sunset Beach Suite With Pool 3.520,00 6.442,00 

 Ocean Villa With Pool 4.091,00 7.585,00 

Desconto para 
reservas com 60 dias 
de antecedência 

26Dez 2022 a Garden Villa 3.884,00 7.169,00 

04Jan 2023 Beach Villa With Pool 4.403,00 8.208,00 

 Sunset Beach Suite With Pool 5.442,00 10.286,00 

 Ocean Villa With Pool 6.195,00 11.793,00 

HOTEL 

O QUE NÃO INCLUI 

 VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas) 

O QUE INCLUI 
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Tarifas Período Categoria Duplo Single 
Regular 01Mai a 31Jul & Garden Villa 2.351,00 4.104,00 

01 a 27Set 2022 Beach Villa With Pool 2.838,00 5.078,00 

 Sunset Beach Suite With Pool 3.650,00 6.702,00 

 Ocean Villa With Pool 4.234,00 7.871,00 

Regular 01 a 31Ago 2022 Garden Villa 2.530,00 4.462,00 

 Beach Villa With Pool 3.017,00 5.436,00 

 Sunset Beach Suite With Pool 3.828,00 7.059,00 

 Ocean Villa With Pool 4.413,00 8.228,00 

Regular 28Set a 25Dez 2022 Garden Villa 2.854,00 5.111,00 

 Beach Villa With Pool 3.439,00 6.280,00 

 Sunset Beach Suite With Pool 4.250,00 7.903,00 

 Ocean Villa With Pool 4.965,00 9.332,00 

Regular 26Dez 2022 a Garden Villa 4.705,00 8.812,00 

04Jan 2023 Beach Villa With Pool 5.354,00 10.111,00 

 Sunset Beach Suite With Pool 6.653,00 12.708,00 

 Ocean Villa With Pool 7.595,00 14.591,00 

 

Suplementos 

1mai ‘22 a 31out ‘22 

Meia Pensão (café da manhã e jantar)* 80,00 
 Pensão Completa (café da manhã, almoço e jantar)* 120,00 
 Pacote Cristal** 167,00 
 Jantar de Gala – réveillon  414,00 

 
*Meia Pensão e Pensão Completa incluem apenas alimentação, bebidas são cobradas localmente e a parte.  
**O Pacote Cristal (AIl Inclusive) inclui almoço no Zero Degree & Ocean Breeze. O Café da manhã e o jantar estão 
disponíveis no Restaurante Magu. Menu de bebidas disponível em todos os estabelecimentos até meia-noite (o 
suplemento é aplicável em itens de menu selecionados). Um crédito para alimentação de USD 50 por adulto será fornecido 
se desejar jantar nos restaurantes à la carte Kai ou Ocean Breeze 

 
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) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Acesso gratuito ao lounge no aeroporto doméstico de Malé com recepção VIP pela equipe do Ayada Airport; 
- Bebida de boas-vindas na chegada; 
- Serviço de mordomo; 
- Água mineral reabastecida diariamente na Villa; 
- Comodidades para fazer chá e café com café Nespresso de cortesia na Villa; 
- Uso gratuito de caiaque e equipamento de mergulho com snorkel; 
- Acesso ao programa de entretenimento semanal, incluindo show de dança Bodu Beru, Carnaval Ayada, Noite de Cassino; 
- Acesso ao estúdio de Pilates e academia; 
- Centro de recreação com mesas de sinuca, tênis de mesa, xadrez aquático Ayada, PlayStation e campo de futebol com 
quadra de tênis e vôlei; 
 

BENEFICIOS  
Ayada Maldives 
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Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 

 
 

 
 
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 - 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. 
 
 

 
 

 
 
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) A franquia de bagagem para os voos internos na Maldivas e permitido 01 (uma) bagagem de 20kg. por pessoa. 
7) Estes valores não são validos durante o período de feriados, congressos e feiras. 
 
 
 

 
 
 

 
 
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. 
4) Visto/Vacina - Maldivas: É obrigatória apresentação de comprovante de esquema vacinal completo contra Covid-19 para 
entrada no país, caso o passageiro não esteja vacinado e seja maior que 01 (um) ano de idade é necessária apresentação de 
PCR negativo colhido até 96 horas antes do embarque no primeiro trecho internacional; todos os passageiros devem preencher 
uma declaração de saúde até 48 horas antes do embarque.   

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


