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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. 
 

 

 

SIX SENSES 
 

Qual é a história de Six Senses? 
Crescemos um pouco desde que nossa história começou em 1995, mas sempre baseamos nosso crescimento na 
mesma ambição: levar você além dos destinos para novas experiências e culturas, para que você sinta o propósito 
por trás de suas viagens. Quer seja hóspede de um dos nossos hotéis ou resorts, proprietário de uma residência ou 
passando um tempo num dos nossos spas, verá que ser amigo do ambiente e socialmente responsável não é apenas 
uma promessa vaga. Esses elementos são a magia que dá vida a todos, ao mesmo tempo que promove o bem-estar 
pessoal e a saúde do nosso planeta. 
 
 

SIX SENSES Laamu, Maldives 
Six Senses Laamu é o único resort no Atol de Laamu, no Oceano Índico. Apenas um voo inter-ilhas ao sul do 
Aeroporto Internacional de Malé e um curto passeio de lancha leva você para um lugar de beleza única, intocada e 
simples. 97 vilas à beira-mar e à beira-mar são construídas de materiais sustentáveis e espalhados pela ilha 
paradisíaca orlada de palmeiras. Dê um passeio no A maior instalação de amenidades sobre a água das Maldivas, 
que inclui dois restaurantes, uma adega, o bar exclusivo do resort, o centro de mergulho, uma sorveteria e loja de 
varejo. 
 
CONCEITO 
Serenidade descalça! Areia branca, águas turquesa, praias virgens e vegetação exuberante. O resort oferece um 
estilo individual e natural, juntamente com uma maravilhosa sensação de privacidade. 
As acomodações da villa oferecem um design de interiores ambientalmente sustentável, mas bem equipado, com 
vistas espetaculares da água. Cada pequeno detalhe foi cuidadosamente considerado e projetado com um toque 
minimalista. 
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01 dia | 
MALDIVAS 
Chegada ao aeroporto internacional de Maldivas – Ibrahim Nasir. Recepção e traslado ao ponto de embarque ao 
hotel.  
Six Senses Laamu, Maldives – Domestic Flight (50min) & Speedboat (15min); 
Restante do dia livre para desfrutar das instalações do resort. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (meia pensão). 
 

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). 
 

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). 
 

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). 
 

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). 
 

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. 
Six Senses Laamu, Maldives – Speedboat (15min) & Domestic Flight (50min; 
Regime: (meia pensão). 

 
Fim de nossos serviços. 
 
 

ITINERÁRIO | 06 dias / 05 noites  
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa de acordo ao tipo de transporte em serviço compartilhado 
com assistência do representante do hotel no idioma inglês [Domestic Flight (50min) + Speedboat 
(15min)]; 
- Hospedagem na categoria de apartamento escolhida com café da manhã diário; Check-in 14h00/check-
out 12h00, conforme especificado no itinerário acima; 
Upgrade para Sistema Half Board (café da manhã e almoço ou café da manhã e jantar) para hospedagens entre 25 
de Abril a 30 de Setembro 2022; 

- Cartão de Assistência de Viagens por 06 (seis) 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 
Laamu  05 Six Senses Laamu Lagoon Water Villa 
   Ocean Water Villa 
   Ocean Beach Villa 
   Ocean Beach Villa with Pool 
   Ocean Water Villa with Pool 
   Laamu Water Villa with Pool 
   Sunset Laamu Villa with Pool 

 
Acomodações   
Nº Aptos Categoria Tipo Cama Capacidade Máxima 

16 Lagoon Water Villa King ou Twin 02 adultos ou 01 adulto  

16 Ocean Water Villa King ou Twin 02 adultos ou 01 adulto 

07 Ocean Beach Villa King ou Twin 02 adultos ou 01 adulto  

03 Ocean Beach Villa with Pool King ou Twin 02 adultos ou 01 adulto  

04 Ocean Water Villa with Pool King ou Twin 02 adultos ou 01 adulto 

08 Laamu Water Villa with Pool King ou Twin 02 adultos ou 01 adulto 

02 Sunset Laamu Villa with Pool King ou Twin 02 adultos ou 01 adulto 

HOTEL 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Tarifas Período Categoria Apartamento Duplo Individual 

Desconto para 
reservas com 30 dias 
de antecedência 
+  Desconto para 
estadia acima de 4 
noites + Upgrade 
Half Board 

25Abr a 30Set 2022  Lagoon Water Villa 2.973,00 5.096,00 
 Ocean Water Villa 3.178,00 5.508,00 
 Ocean Beach Villa 3.319,00 5.789,00 
 Ocean Beach Villa with Pool 4.078,00 7.306,00 
 Ocean Water Villa with Pool 4.598,00 8.346,00 
 Laamu Water Villa with Pool 4.977,00 9.104,00 
 Sunset Laamu Villa with Pool 5.573,00 10.296,00 

Desconto para 
estadia acima de 4 
noites  + Upgrade 
Half Board 

25Abr a 30Set 2022  Lagoon Water Villa 3.299,00 5.749,00 
 Ocean Water Villa 3.537,00 6.224,00 
 Ocean Beach Villa 3.699,00 6.549,00 
 Ocean Beach Villa with Pool 4.574,00 8.299,00 
 Ocean Water Villa with Pool 5.174,00 9.499,00 
 Laamu Water Villa with Pool 5.612,00 10.374,00 
 Sunset Laamu Villa with Pool 6.299,00 11.749,00 

Desconto para 
reservas com 60 dias 
de antecedência 
+  Desconto para 
estadia acima de 5 
noites 

01Out a 21Dez 2022 Lagoon Water Villa 3.299,00 5.749,00 

 Ocean Water Villa 3.521,00 6.193,00 

 Ocean Beach Villa 3.743,00 6.636,00 

 Ocean Beach Villa with Pool 4.559,00 8.269,00 

 Ocean Water Villa with Pool 5.049,00 9.249,00 

 Laamu Water Villa with Pool 5.458,00 10.066,00 

 Sunset Laamu Villa with Pool 6.099,00 11.349,00 

Desconto para 
estadia acima de 5 
noites 

01Out a 21Dez 2022 Lagoon Water Villa 3.649,00 6.449,00 
 Ocean Water Villa 3.903,00 6.956,00 
 Ocean Beach Villa 4.156,00 7.463,00 
 Ocean Beach Villa with Pool 5.089,00 9.329,00 
 Ocean Water Villa with Pool 5.649,00 10.449,00 
 Laamu Water Villa with Pool 6.116,00 11.383,00 
 Sunset Laamu Villa with Pool 6.849,00 12.849,00 

 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 01 passageiro viajando; 
2) Tarifa promocional válida com para estadias superiores a 4 ou 5 noites e também para reservas efetuadas e pagas 
com antecedência de 30 ou 60 dias, de acordo com o período. O hotel se resguarda ao direito de alteração nos 
descontos concedidos ou mesmo a descontinuação das promoções até o ato da reserva. 
3) Benefícios adicionais aplicam-se a estas categorias: Laamu Water Villa, Laamu Water Villa with Pool, Beach Family 
Villa with Pool: Garrafa de Prosecco na chegada, iPod na Villa, Amenidades de boas-vindas e seleção de lanches na 
villa oferecidos, Máquina Nespresso, Etiquetas de bicicleta personalizadas e Café da manhã de cortesia no In Villa 
Dining; 
4) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 

 
 
 

 VALORES 
Dólares Americanos por pessoa 
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LAZER 
- Explore o mundo subaquático e desfrute das águas cristalinas mergulhando ou fazendo snorkel; 
- Os esportes aquáticos incluem caiaque, catamarã, windsurf e stand up paddle; 
- Surfe! de Maio a setembro é a época das melhores ondas. O Surf YinYang Break, o break mais famoso nas 
Maldivas, fica a apenas alguns metros do resort. Passeios de barco diários são organizados durante esta 
temporada; 
- Pesca de manhã cedo, pesca ao pôr do sol ou pesca desportiva! Seja qual for o problema, chefs talentosos 
irão prepará-lo na hora; 
- Os hóspedes podem embarcar em uma verdadeira aventura de Robinson Crusoe em sua própria ilha para 
um dia e faça um piquenique em uma praia deserta. 
EXPERIÊNCIAS ÚNICAS 
- O resort também oferece experiências únicas, como jantares privados ou coquetéis no banco de areia, 
mesa afundada ou jantares à luz de velas na praia; 
- Inspire-se com um café da manhã bem cedo ao nascer do sol, um coquetel à noite assistir ao pôr do sol ou 
um jantar de churrasco rodeado pelo Oceano Índico, todos na privacidade do banco de areia do resort; 
- Duas vezes por semana, um churrasco de lagosta e frutos do mar é apresentado na praia LEAF; 
- O assento confortável é feito de areia e uma mesa é colocada em um especialmente formada abertura na 
areia para uma experiência gastronômica única; 
- Cinema privado na restinga; 
-  Cruzeiro no Senso de Liberdade; 
-  Jantar privativo na praia, apenas para dois, cria uma experiência romântica à luz de velas; 
- Um cruzeiro ao pôr do sol embarca diariamente em busca de golfinhos, enquanto você desfruta de uma 
bebida refrescante e canapés a bordo; 
- Na adega, degustações de vinhos, jantares de vinhos e combinações de vinhos podem ser organizados: 
Durante um menu de cinco pratos preparado pelos chefs do resort, os sommeliers selecionam vinhos 
combinando de todo o mundo para acompanhar o jantar. Os sommeliers sabem até sugerir os melhores 
vinhos para harmonizar com chocolate, queijo ou canapés. Com base no convidado preferências, sommeliers 
irão preparar uma degustação de vinhos de safras globais. 
COMPLEMENTARES  
- “ICE”, uma sorveteria que oferece uma variedade de sorvetes e sorvetes para todos nossos hóspedes 
internos como cortesia. Aberto diariamente das 12h30 às 22h30; 
- Todos os sábados, domingos, segundas e quartas-feiras, o resort terá recursos os filmes e as restantes 
noites serão filmes documentais. O filme está agendado para começar às 21h30;  
- Caiaque; 
- Vela de catamarã; 
- Paddle Baoding; 
- Windsurf; 
- Aulas de ioga em grupo. 
INSTALAÇÕES  
- Cinema Under the Stars é um filme ao ar livre com pipoca e refrigerantes; 
- A Biblioteca oferece acesso à Internet junto com uma lista de leitura abrangente e as últimas novidades em 
música e filmes - para assistir e ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora no unidades individuais portáteis; 
- Clínica médica bem abastecida com um médico de plantão 24 horas; 
- Six Senses Boutique apresenta uma variedade de itens exclusivos para levar objetos bonitos memórias para 
casa. 
 

ATIVIDADES & EXPERIENCIAS 
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Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 

1) Cancelamentos até 21 de dezembro 2020 
- Entre 45 (quarenta e cinco) a 22 (vinte e dois) dias da chegada, cobrará 50% (cinquenta por cento) do valor total da 
reserva;  
- Entre 21 (vinte e um) até o dia da chegada, cobrará 100% (cem por cento) do valor total da reserva;  
2) Cancelamentos do dia 11 abril a 21 de dezembro 2021; 
- Entre 21 (vinte e um) até o dia da chegada, cobrará 100% (cem por cento) do valor total da reserva;  
3) Cancelamentos recebidos até o dia da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
4) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Obs., as politicas de cancelamento poderão sofrer alterações pela rede hoteleira participante nesse roteiro. 
 
 
 
 
 

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) Estes valores não são validos durante o período de feriados, congressos e feiras; 
4) 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; 
5) 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; 
6) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa; 
7) A franquia de bagagem para os voos internos na Maldivas e permitido 01 (uma) bagagem de 20kg. por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 

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 


