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Seychelles é um outro mundo, um lugar perfeito para férias inesquecíveis e que inspira como nenhum outro, com 
paisagens tão incríveis que fica difícil acreditar que realmente existam. É um destino ideal para casais – celebrando 
qualquer ocasião romântica, para famílias com crianças, grupos de amigos, grupos de incentivos e eventos, 
mergulhadores e apaixonados por natureza e atividades ao ar livre. Não tem como não se apaixonar por Seychelles. 
O paraíso está te esperando! 
 
 
 
Dentre as principais, MAHÉ é a maior ilha, onde está localizada a capital Victoria e o aeroporto internacional. A infraestrutura 
de hotéis, restaurantes e passeios é excelente e muito diversificada, com opções para todos os bolsos e gostos. Já PRASLIN, 
segunda maior ilha, é conhecida pelo Vallée de Mai, um parque onde cresce o curioso coco de mer que, de acordo com a 
lenda local, é o Jardim do Éden original. Ali também estão algumas das praias eleitas as mais bonitas do mundo, como as 
imperdíveis Anse Lazio e a Anse Georgette. Por fim, a 15 minutos de Praslin de barco, há a pequena e única LA DIGUE, com 
suas rochas graníticas gigantes que enfeitam suas praias inconfundíveis - a mais famosa delas é a Anse Source d´Argent - e 
muitas trilhas para os exploradores e amantes da natureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 dia |  
PRAISLIN >>> LA DIGUE  
Chegada ao porto de La Digue em Ferry, retirada de bagagens, recepção e traslado ao hotel selecionado. Resto do dia livre. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 
02 dia |  
LA DIGUE 
Café da manhã no Hotel. 
Dia livre para atividades independentes e desfrutar desse maravilhoso paraíso. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
Sugerimos conhecer a ilha de bicicleta, uma das melhores maneiras de apreciar toda beleza que La Digue tem para oferecer passando por 
plantações de baunilha e praias paradisíacas, como a surpreendente praia de Anse Source d'Argent. 
Faça também uma trilha para conhecer outras três maravilhosas praias de La Digue, as conhecidas Grand Anse, Petit Anse e Anse Coco. 
 

ITINERÁRIO |04 dias / 03 noites  
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03 dia |  
LA DIGUE 
Café da manhã no Hotel. 
Dia livre para atividades independentes e desfrutar desse maravilhoso paraíso. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
04 dia |  
LA DIGUE >>> PRASLIN 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao porto de La Digue para tramites de check-in e embarque em ferry com destino a 
Praslin.   
Regime: (café da manhã).  
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
- Traslados porto ao hotel e vice-versa de acordo ao itinerário em serviço privativo sem assistência no idioma inglês; 
- Bilhete de ferry Praslin/ La Digue/ Praslin em classe econômica, a ser entregue pelo operador local; 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 15h00 e check-out 12h00); 
- Cartão de assistência de viagem por 04 (quatro) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 
- e-tickets aéreos internacionais; 
- 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. 
 
 
 
 
 
Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 

 
Superior   
La Digue 03 Le Domaine de L’Orangeraie ou similar Garden Villa 
Primeira Superior   
La Digue 03 Le Repaire Boutique Hotel ou similar Superior Beachfront Room 
Primeira   
La Digue 03 La Digue Island Lodge ou similar Garden Room 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Temporada  Categoria Duplo Individual 
01 a 22dez 2020, 07jan a 04abr 2021 

Superior 

910,00 1.635,00 
06mai a 30jun 2021 & 26ago a 31out 2021 
23dez 2020 a 06jan 2021 1.075,00 1.966,00 
05abr a 05mai 2020, 01jul a 25ago 2020 & 936,00 1.689,00 
11 a 31out 2021 

01nov 2020 a 31out 2021 Primeira Superior 748,00 1.313,00 
Primeira 719,00 1.254,00 

   
  

Adicionais 
Le Domaine de L’Orangeraie Meia Pensão – Obrigatória nos dias 31dez, 14fev & 04abr 87,00 
  24dez 2021 | Ceia de Natal - Obrigatória  189,00 
 31dez 2021 | Ceia de Réveillon - Obrigatória 236,00 
 14fev 2021 | Ceia Valentines Day - Obrigatória 142,00 
 04abr 2021 | Ceia de Pascoa - Obrigatória 142,00 
Le Repaire Boutique Hotel Jantar - opcional 63,00 
La Digue Island Lodge Pensão Completa - opcional 74,00 
  24dez 2021 | Ceia de Natal - Obrigatória  118,00 
 31dez 2021 | Ceia de Réveillon - Obrigatória 118,00 
 14fev 2021 | Ceia Valentines Day - Obrigatória 56,00 
 04abr 2021 | Ceia de Pascoa - Obrigatória 71,00 

 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Os valores de adicionais são por pessoa/por noite; 
3) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES 
Euros por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

FORMAS DE PAGAMENTO 
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1) Cancelamentos antes 30 (trinta) dias antes da saída, sem multa;  
2) Cancelamentos entre 29 (vinte e nove) e 10 (dez) dias antes da saída, cobrará 50% (cinquenta porcento) do valor total da 
reserva;  
3) Cancelamentos entre 09 (nove) e 08 (oito) dias antes da saída, cobrará 75% (setenta e cinco porcento) do valor total da 
reserva;  
4) Cancelamentos dentro de 07 (sete) dias antes da saída, cobrará 100% (cem porcento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
6) 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 a qualquer momento por cada hotel 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) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; 
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 autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Seychelles: Brasileiros não necessitam de visto de entrada. Necessário apresentar o CIV (Certificado 
Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque. 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


