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MALDIVAS
Maldivas

10 dias / 7 noites.

A sua viagem às Maldivas onde poderá eleger o seu hotel, o regime e as noites que desejar.

Dia 1 Portugal - Maldivas
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de 
antecedência. Formalidades de embarque e partida com 
destino a Malé (Maldivas). Voo com escala. Noite a bordo.

Dia 2 Maldivas
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Conforme o 
hotel, o transfere poderá ser de lancha rápida, hidroavião 
ou voo doméstico e lancha rápida. Alojamento.

Dia 3 Maldivas
Dia livre no hotel e regime conforme selecionado. Poderá 
desfrutar de um dos destinos mais bonitos do mundo, 
com fundos marinhos espectaculares.

Dias 4 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.

Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar local-
mente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades 
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala). 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal 
Chegada. 

Uma joia nas águas turquesas das Maldivas com uma vegetação exuberante, 
praias espetaculares e um um banco de areia interminável. Passe horas a fazer 
snorkeling nos recifes de coral, desfrute de experiências gastronómicas, ou apenas 
descanse na espreguiçadeira da praia.
Ideal para família. Possibilidade de Tudo Incluído. 

Localizado na ilha privada de Maafushi, o hotel tem mais de 250 quartos 
equipados com as melhores comodidades sobre a areia branca. Descubra o 
mundo marinho a praticar snorkeling ou mergulho, desfrute do pôr do sol e deixe-
se levar pela magia deste lugar paradisíaco.
Em Tudo Incluído 24 horas.

Localizado no Atol de Raa, um dos mais destacados para fazer snorkeling e 
mergulho. À beleza natural da ilha, são adicionadas as suas espaçosas villas e um 
Select Premium All Inclusive com uma grande variedade gastronómica, bares em 
diferentes ambientes e uma seleção de actividades. O transfere do aeroporto 
de Malé realiza-se em hidroavião e é uma opção ideal para famílias. Para quem 
procura uma estadia mais romântica, encontrará nas suas praias de areia branca e 
na sua vegetação exuberante, alguns recantos de sonho.
Ideal para famílias. Em Tudo Incluído Premium.

Um resort nas Maldivas que oferece mais do que apenas sol, areia e mar. Um 
resort cheio de surpresas, actividades divertidas e entretenimento ao vivo. 
Possibilidade de Tudo Incluído.

KURAMATHI MALDIVES****

RIU ATOLL****

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU****

KURUMBA *****

 HOTÉIS MALDIVAS

SERVIÇOS INCLUÍDOS
 · Voos em linha regular, em classe económica. 
 · Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
 · Transferes nas Maldivas em serviço regular. Conforme o 

hotel, o transfere poderá ser de lancha rápida, hidroavião 
ou voo doméstico e lancha rápida.

 · Alojamento nos hotéis e regime selecionados (ou similares).
 · Taxa ambiental (green tax).
 · Seguro de viagem.
 · Taxas de aeroporto e combustível.

DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade Hotel
(5*) Maldivas Kurumba 

A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a duração 
da estadia, os hotéis, a categoria de quartos e as visitas ou 
experiências que quer levar já contratadas. 
Na página seguinte propomos um exemplo de alguns 
hotéis que poderá eleger nas ilhas Maldivas, mas temos 
mais opções, de todas as categorias, desde hotéis mais 
económicos a hotéis de luxo. 
Nos hotéis cujo transfere seja em hidroavião, o voo 
internacional terá que chegar até às 15h00 para que se 
possa realizar o transfere.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.750 € 

info
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Areia branca e suave, águas cristalinas, uma formosa lagoa, completam as 
impressionantes vistas ao entardecer. Com várias villas localizadas ao longo da 
costa, cinco restaurantes e dois bares que oferecem sabores gourmet de todo 
o mundo. Explore os recifes deslumbrantes de coral ou apenas relaxe nas suas 
praias perfeitas.
Possibilidade de Velassaru Indulgence (Tudo Incluído).

ituado na ilha privada no Atol Raa, ideal para casais, recém-casados ou amigos, o 
complexo é um refúgio muito tranquilo e relaxante, um mundo longe do stress do 
dia-a-dia. O You & Me é o lugar perfeito para relaxar e passar um tempo em casal. 
O restaurante subaquático H20 vai fazê-lo sentir-se imerso no mundo aquático.
Só para adultos. Possibilidade de Tudo Incluído.

Combine o melhor do design italiano com uma impressionante beleza natural das 
Maldivas. Com 90 villas na praia e 60 sobre a água, 3 restaurantes e 2 bares, irá 
sentir-se no paraíso. Tudo isto com um fundo de azul-celeste do Oceano Índico.
Em Tudo Incluído.

Situado na ilha privada de Maafushi, o hotel conta com mais de 250 quartos 
equipados com as melhores comodidades, sobre a ilha e sobre o mar. Pratique 
snorkeling e descubra o mundo marinho, aproveite os pores de sol maravilhosos e 
deixe-se levar pela magia deste lugar. Desfrute também dos seus serviços e dos do 
hotel “irmão” Riu Atoll. 
Em Tudo Incluído 24 horas.

VELASSARU*****

YOU AND ME BY COCOON*****

COCOON MALDIVES*****

RIU PALACE*****

 HOTÉIS MALDIVAS

Localizado no Atol Lhaviyani, é uma das maiores ilhas das Maldivas, o que significa 
que pode fazer muitas actividades. Dispõe de 3 piscinas, campos de ténis ou 
badminton, campo de futebol e até um pequeno campo de golfe com 6 buracos. É 
um lugar ideal também para relaxar e desfrutar das praias de areia branca e águas 
cristalinas.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Com elegantes bungalows na praia e belas villas sobre a água, é um paraíso 
localizado apenas a 20 minutos de voo de Malé. É o resort ideal para descobrir 
estas ilhas, onde a atenção aos detalhes tornará a sua viagem inesquecível. Deixe-
se encantar por um dos mais encantadores recifes de coral e descubra os seus 
segredos com a ajuda dos biólogos marinhos da ilha.
Em Tudo Incluído.

Um paraíso tropical de praias de areias brancas e lagoas turquesas. Situado 
na ilha Meerufenfushi, no Norte de Malé, a ilha tem cerca de 1.200 metros de 
comprimento por 350 metros de largura. Tem mais de 250 quartos de diferentes 
tipologias e uma ampla gama de serviços. Um resort onde poderá estar sempre 
ocupado se assim o desejar ou simplesmente para relaxar e descansar.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Desligue-se da sua rotina e desfrute das suas férias nestas villas erguidas sobre 
as areias brancas ou que “flutuam” sobre as águas turquesas do Oceano Índico. 
Escolha entre 24 villas sobre a praia ou uma das 86 villas sobre a água. O 
Constance Moofushi é uma combinação perfeita de luxo e simplicidade, com um 
serviço muito cuidado, bebidas premium e uma cozinha requintada.
Em Tudo Incluído.

KUREDU RESORT ****

DIAMONDS ATHURUGA *****

MEERU ISLAND ****

CONSTANCE MOOFUSHI *****

 HOTÉIS MALDIVAS
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Um complexo de três ilhas privadas, duas ilhas vizinhas desertas e o Kanuhura, 
um hotel sublime. Descubra a elegância boémia rodeada por jardins tropicais e 
por praias imaculadas que se desvanecem sobre as águas tropicais. Decoradas 
com grande sofisticação e um toque moderno, o hotel tem 80 villas onde se 
poderá hospedar.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Onde o sumptuoso se encontra com o sustentável, o hotel fica localizado no Atol 
remoto de Laamu, no sul das Maldivas. Com villas sobre a areia branca ou no mar, 
restaurantes que servem uma cozinha internacional deliciosa e um fundo marinho 
de cortar a respiração.

Paisagens marinhas sem fim e um luxo intemporal, o Huvafen Fushi é um paraíso 
secreto no norte de Malé. Com paisagens cinematográficas, villas com terraços 
amplos, piscinas revitalizantes e um Spa debaixo da água, este hotel transporta-o 
para outro mundo.

Situado numa ilha tropical isolada, numa reserva de biosfera da UNESCO, este 
hotel é brindado por vistas deslumbrantes do oceano, praias de areia branca e 
cuidadas pela natureza. O Vakkaru oferece aos hóspedes uma abordagem holística 
de luxo despretensioso e experiências inesquecíveis.

KANUHURA***** LUXO

SIX SENSES LAAMU***** LUXO

HUVAFEN FUSHI***** LUXO

VAKKARU***** LUXO

 HOTÉIS MALDIVAS

Situados um ao lado do outro, estes dois hotéis vão cativá-lo pelos seus serviços 
de alto nível, para que possa desfrutar da sua villa, de actividades aquáticas ou das 
melhores receitas culinárias com sabores exóticos. São cerca de 177 villas entre os 
dois resorts para viver uma experiência única.
O Anantara Dhigu é ideal para famílias. O Anantara Veli é só para adultos.

Rodeada de corais, esta ilha, banhada pelo sol, é um refúgio de luxo. Pôr o pé na 
areia branca do Dhigali é fugir para uma aventura em terra, no mar ou debaixo de 
água. Grandes emoções esperam por si.
Em Tudo Incluído Premium.

Desfrute de uma experiência única numa ilha privada, uma joia no Oceano Índico, 
com arquitetura contemporânea e toques personalizados. A ilha de 350 metros de 
comprimento é parcialmente sombreada pela sua vegetação exuberante rodeada 
por praias brancas, e ao lado de um recife onde um grande número de peixes e 
espécies marinhas chamam de lar.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Uma melodia que não o deixará indiferente, uma experiência tropical que 
não esquecerá, este resort moderno é diferente dos restantes resorts. A cinco 
minutos de distância a pé encontra-se a Marina Crossroads, zona de lojas, 
restaurantes e bares, onde as actividades de lazer são infinitas. Este hotel 
oferece uma ampla gama de entretenimento e opções divertidas, uma nova 
forma de conhecer as Maldivas.
Possibilidade de Tudo Incluído.

ANANTARA VELI/DHIGU*****

DHIGALI*****

MAAFUSHIVARU*****

HARD ROCK*****

 HOTÉIS MALDIVAS


