
Maldivas

05 dias | 04 noites

Valores para vendas realizadas até 28 fevereiro 2021

Baros Maldives



Dia 1 | Ilhas Maldivas (Male)

Chegada ao aeroporto de Male nas Ilhas 

Maldivas. Recepção e traslado em lancha ao 

hotel. Chegada e check in. Restante do dia livre. 

Hospedagem.

Dia 2, 3, 4 | Ilhas Maldivas

Café da manhã no hotel. Dias livres para 

desfrutar a estrutura do hotel e da praia e 

realizar atividades independente. Hospedagem.

Dia 5 | Ilhas Maldivas (Male) 

Café da manhã no hotel. Em horário 

determinado, traslado em lancha ao aeroporto 

de Male para embarque no voo de retorno. Fim 

de nossos serviços.

Incluído neste programa: 

• 04 noites de hospedagem;

• Plano de refeição de meia-pensão, sendo café 

da manhã estilo buffet ou a la carte no 

restaurante LIME e Jantar no restaurante 

LIME (menu de 3 pratos  à la carte);

• Café da manhã romântico na villa uma vez 

durante a estadia;

• Café da manhã flutuante nas villas da piscina 

uma vez durante a estadia;

• Desconto de 15% em jantares no Cayenne

Grill, Teppanyaki Station, Tandoori Corner, 

Cayenne Theme Buffet Nights, The Light 

House Restaurant - (aplicável para pessoa 

extra);

• Sessão de coquetel ao pôr do sol no salão do 

farol, uma vez durante a estadia;

• Experiência de banho romântica com velas, 

chocolates e vinho espumante uma vez 

durante a estadia;

• Traslados combinados de ida e volta em 

lancha;

• Aulas de ioga em grupo pela manhã;

• Equipamento de mergulho durante a estadia;

• Taxa de serviço, TGST e Green tax.

Não inclui neste programa:

• Taxa de aproximadamente 5%, a ser paga junto 

com a entrada;

• Passagem aérea internacional;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação no horário de chegada (early check

in);

• Prorrogação no horário de saída (late check

out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os 

passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, 

telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado 

como incluído no roteiro.

Benefícios de Lua de Mel:

Deluxe Villa, Baros Villas e Water Villas:

• Garrafa de espumante/vinho e chocolates na 

villa na chegada;

• Uma foto de lua de mel na moldura Baros;

• Um jantar à luz de velas para o casal (menu 

definido pelo resort);

• Decoração de cama romântica e serviço noturno 

de arrumação de cama especial uma vez durante 

a estadia.

Baros pool Villa, Baros Suite, Water Pool 

Villa e The Residence:

• Garrafa de epumante/vinho e chocolates na villa

na chegada

• Uma foto de lua de mel na moldura Baros

• Um jantar à luz de velas para o casal (menu 

definido pelo resort)

• Decoração de cama romântica e serviço noturno 

de arrumação de cama especial uma vez durante 

a estadia

• Crédito de USD 100 por casal, por estadia, no 

The Serenity Spa.



Observações:

• Valores vigentes para viagens realizadas até 

outubro 2021, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Sujeito a disponibilidade;

• É de responsabilidade do viajante possuir a 

documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme 

exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências 

de viagem obrigatórias).

• Obrigatório certificado internacional da vacina 

da febre amarela.

• O check-in é às 14h00 da data de chegada. O 

acesso aos quartos antes desse horário será 

oferecido sempre que possível dependendo da 

disponibilidade de quartos no momento da 

chegada. A fim de garantir o check-in 

antecipado, por favor reserve o quarto uma 

noite antes da data real de check-in

• O check-out é às 12h00 do dia da partida. O 

check-out tardio pode ser organizado pelo hotel 

sempre que possível. Para garantir o check-out

tardio com antecedência, reserve noites 

adicionais.

• Alojamento em Villas Sobre a Água: 

Crianças e adolescentes até a idade de 16 anos 

hospedados em nossas Villas na Água são de 

total responsabilidade dos pais ou adultos com 

quem estão hospedados ou registrados. O 

Resort não aceita qualquer tipo de 

responsabilidade ou obrigação em caso de lesão 

ou acidente que a criança possa sofrer durante a 

estadia nestas Villas aquáticas.

Política de cancelamento:

• Válido de 10 de novembro de 2020 a 23 

de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 

2021 a 31 de outubro de 2021: 

Cancelamento gratuito ou alterações de 

reserva sem penalidade ou taxa de alteração 

até 3 dias antes da data de chegada

• Válido de 24 de dezembro de 2020 a 05 

de janeiro de 2021: Cancelamento gratuito 

ou alterações de reserva sem penalidade ou 

taxa de alteração até 7 dias antes da data de 

chegada

• Requisito de estadia mínima festiva: Sem 

requisitos de estadia mínima durante a 

temporada festiva. Sem check-in / Sem check-

out em 31 de dezembro de 2020



Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Valores com base em duas pessoas viajando juntas.  O hotel aceita crianças a partir de 8 

anos. 

Villa
10 jan a 
12 abr

13 abr a 30 abr 01 mai a 24 jul
25 jul a 
31 Ago

01 set 
a 31 out

Deluxe Villa 1855 1677 1367 1367 1367

Baros Villa 2262 2032 1375 1630 1762

Wate Villa 2567 2427 1742 2000 2192

Baros Pool Villa 2915 2752 2047 2305 2550

Water Pool Villa 3232 3047 2325 2580 2872

Baros Suite 3895 3672 2905 3160 3547

Baros Residence 4632 4362 3550 3805 4302

Noite extra, por pessoa, por noite:

Villa
10 jan a 
12 abr

13 abr a 30 abr 01 mai a 24 jul
25 jul a 
31 Ago

01 set 
a 31 out

Deluxe Villa 464 419 342 342 342

Baros Villa 566 508 344 407 441

Wate Villa 642 607 436 500 548

Baros Pool Villa 729 688 512 576 637

Water Pool Villa 808 762 581 645 718

Baros Suite 974 918 726 790 886

Baros Residence 1158 1091 887 951 1075
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Maldivas e o COVID-19:
• O hóspede deve ter um resultado negativo confirmado do teste PCR em inglês quando 
chegar às Maldivas - A amostra deve ser coletada em até 96 horas, antes da hora progra
mada de saída do primeiro porto de embarque com destino às Maldivas. (Crianças meno
res de um ano estão isentas do teste).
• Se o passageiro fizer um trânsito durante a viagem, o teste PCR inicial será válido se o 
trânsito não ultrapassar 24 horas.
• Se um passageiro fizer um trânsito superior a 24 horas, o passageiro deve repetir o test
e PCR dentro de 96 horas antes do embarque no porto de trânsito.
• O documento contendo o resultado do teste deve conter:
- Nome do passageiro (nome como no passaporte)
- Nome e endereço do laboratório de testes
- Tipo de teste declarado como teste PCR
- Data de amostragem
- Resultado
• Todos os viajantes devem enviar um formulário de declaração de saúde online 24 hora
s antes do HORÁRIO DE CHEGADA nas Maldivas. Certifique-se de verificar o carimbo 
de validade quando preenchido e que ele está expirando apenas APÓS o horário de cheg
ada às Maldivas. O mesmo formulário deve ser preenchido 24 horas antes da partida das 
Maldivas. (https://imuga.immigration.gov.mv https://protect-za.mimecast.com/s/_Dn
gCpgVyRsnE50IBMn-c?domain=imuga.immigration.gov.mv)
• O resultado do teste PCR deve ser anexado ao preencher o formulário online de Declar
ação de Saúde do Viajante no portal IMUGA (link acima). Além disso, os resultados do l
aboratório devem ser apresentados em papel ou formato eletrônico durante o check-in n
a companhia aérea e, se necessário, na chegada.
• Caso os hóspedes que utilizem uma companhia aérea que necessitem de teste PCR no r
etorno ao país de origem / viajando para o próximo destino, favor informar ao resort co
m antecedência ou no momento do check-in para que o teste PCR seja agendado dentro 
do prazo exigido (podem ser aplicadas taxas extras).


