DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS. NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO.

Promoção Maldivas – Hotel Six Senses Laamu
5 Dias / 4 Noites
Saída: diária

29 anos de experiência e qualidade!
A República das Maldivas é um país da Ásia constituído por 1.196 ilhas tropicais, localizadas no Oceano Índico,
conhecidas como “o ultimo paraíso da Terra”. Uma grande coleção de pequenos atóis, cobertos por palmeiras, com
areias brancas e lagoas com água de um azul profundo.
1º Dia – ... / Maldivas
Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé, recepção e traslado em hidroavião ou lancha rápida até o hotel.
Hospedagem por 04 noites.
2º ao 4º Dia – Maldivas
Dias livres para usufruir das comodidades do hotel e das atividades que a ilha oferece.
5º Dia – Maldivas / ...
Em horário determinado, traslado em hidroavião ou lancha rápida até o Aeroporto Internacional de Malé para
embarque em voo de retorno e fim de nossos serviços.

HOTEL PREVISTO
Hotel

Tipo de Acomodação

Regime de
alimentação

Categoria

Six Senses Laamu

Lagoon Water Villa

Meia pensão

Luxo

*** CORTESIA ESPECIAL RAIDHO PARA ESTADIAS
ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2019***
- 50 minutos de massagem SPA para 02 pessoas;
- Early check-in e late check-out (sujeito à disponibilidade do hotel);
- Crédito de 100$ para comida e bebidas dentro do período da estadia.
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Promoção aplicada
SIX SENSES LAAMU
Fique 4 e pague 3 noites.
+
Reserve e pague com 45 dias de
antecedência e receba desconto
na diária 21Abr a 30-Set’19
+
Regime de alimentação:
meia pensão grátis.
+
50% de desconto nos
traslados de chegada e saída.

PARTE TERRESTRE
US$ = Dólar americano / R$ = Real
Por pessoa em US$
Validade
QUARTO
QUARTO
DUPLO
INDIVIDUAL

21Abr a 30Set’19

1Out a 21Dez'19

Por pessoa em R$
QUARTO
QUARTO
DUPLO
INDIVIDUAL

2.040

3.642

8.690

15.515

2.161

3.883

9.206

16.542

-> Promoção já aplicada.
À incluir imposto. Consulte-nos

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,26 da data de
24/05/2019 e estão sujeitos à variação cambial.
ATENÇÃO: Promoção não aplicada para o período de 23 de outubro a 4 de novembro de 2019. E a cortesia especial oferecida é
somente para estadias até 30 de setembro de 2019.

O que inclui:

- 04 (quatro) noites de hospedagem com regime de meia pensão (café da manhã e jantar);
- Traslados de chegada e saída em hidroavião (seaplane) ou lancha rápida (speedboat) em serviço regular;
- Seguro viagem GTA FULL válido por 05 (cinco) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura.

O que não inclui:
-

Passagem aérea;
Passaportes e vistos consulares;
Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas);
Passeios opcionais ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído.

Informações Gerais:
Formas de Pagamento
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia.
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300.
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard,
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia;
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· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.
Observações Importantes:
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- O visto de entrada para visitar as Ilhas Maldivas pode ser obtido no desembarque do aeroporto. É válido para uma
permanência de até 30 dias;
- Anantara Veli Resort: hotel exclusivo somente para adultos;
- De acordo com o regulamento, os voos de hidroavião em Maldivas operam somente durante a luz do dia. Voos
noturnos não estão disponíveis, portanto, é necessário aconselhar os clientes sobre a necessidade de pernoite em Malé;
- Franquia de bagagem do voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa;
- As saídas de hidroavião e barco rápido estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
- Todas as promoções estão sujeitas à alteração ou cancelamento;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais.
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

DOCUMENTOS IMPORTANTES
(para brasileiros)
PASSAPORTE

MALDIVAS

✓
Válido por pelo menos 6 meses da data
de retorno ao Brasil

VISTO
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA

✓
Pode ser obtido na chegada ao aeroporto

✓
Deve ser providenciado no prazo mínimo
de 10 dias antes do embarque

✓ - obrigatório |  - não obrigatório
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