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Maldivas – Sun Siyam Vilu Reef 
6 Dias / 5 Noites 

Saída: diária 

30 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 até o hotel. Hospedagem. 
 
2º ao 5º Dia – Maldivas 
Dias livres para usufruir das comodidades do hotel e das atividades que a ilha oferece. 
 

6º Dia – Maldivas / ... 
Em horário determinado, traslado em hidroavião até o Aeroporto Internacional de Malé para embarque em voo de 
retorno e fim de nossos serviços. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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Hotel Tipo de Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

Sun Siyan Vilu Reef Beach Villa 
Emerald All 
Inclusive  

Promoção aplicada Validade 
Por pessoa em US$ 

Quarto Duplo 
Por pessoa em US$ 
Quarto Individual 

Reserve até 31 de 
Julho de 2021 e 
ganhe 20% de 

desconto! 

1Mai a 30Set’21 1.640 2.156 

1 a 31Out’21 1.680 2.235 

 

Hotel Tipo de Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

Sun Siyan Vilu Reef 
Jacuzzi deluxe beach 

villa 

Emerald All 

Inclusive  

Promoção aplicada Validade 
Por pessoa em US$ 

Quarto Duplo 
Por pessoa em US$ 
Quarto Individual 

Reserve até 31 de 
Julho de 2021 e 
ganhe 20% de 

desconto! 

1Mai a 30Set’21 1.791 2.457 

1 a 31Out’21 1.838 2.552 

 
 

Hotel Tipo de Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

Sun Siyan Vilu Reef Reef Villa 
Emerald All 
Inclusive  

Promoção aplicada Validade 
Por pessoa em US$ 

Quarto Duplo 
Por pessoa em US$ 
Quarto Individual 

Reserve até 31 de 
Julho de 2021 e 
ganhe 20% de 

desconto! 

1Mai a 30Set’21 1.902 2.679 

1 a 31Out’21 1.952 2.780 

 
 

Hotel Tipo de Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

Sun Siyan Vilu Reef Aqua Villa 
Emerald All 
Inclusive  

Promoção aplicada Validade 
Por pessoa em US$ 

Quarto Duplo 
Por pessoa em US$ 
Quarto Individual 

Reserve até 31 de 
Julho de 2021 e 
ganhe 20% de 

desconto! 

1Mai a 30Set’21 2.327 3.531 

1 a 31Out’21 2.394 3.663 

 

Serviços opcionais 

Suplemento para Almoço no dia da saída 53 
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. 
Não incluem IRRF. Consulte-nos. 

 
 

O que inclui: 
- 5 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã em Maldivas; Check in 14h e check out 12h; 

- Regime de alimentação all inclusive; 
- Traslados de chegada e saída em voo doméstico e lancha rápida ou hidroavião em serviço regular; 
 
* Detalhes do Plano Emerald All Inclusive: 
- Café da manhã no restaurante The Aqua (das 7h30 às 10h30); 
- Almoço: a la carte nos restaurantes The Aqua, Weel Done e The Spice (das 12h30 às 14h30); 

- Jantar: seleção de buffet no restaurante The Aqua (19h30 às 22h) e a la carte nos restaurantes Well Done e The 

Spice (das 19h às 22h); 
- Snacks diários servidos no Positive Energy (das 15h às 17h); 
- Consumo ilimitado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas servidas ao longo do dia das 10h às 24h. 
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- Garrafas de água mineral importada ou Sparkling não estão incluídas no plano de tarifas AI, portanto, cobradas de 

acordo com o consumo 
- refrigerantes 
- Sucos de frutas (enlatados e embalados) 

- Chopp 
- Café, chá, café gelado, chá gelado, expresso, cappuccino, latte e macchiato 
- Seleção de vinhos, spirits e cervejas servidos na taça 
- Seleção de coquetéis e mocktails 
- Frigobar de cortesia (bebidas alcoólicas e não-alcoólicas) reabastecido uma vez por dia: 
 
Atividades: 

- Escolha UMA excursão regular CORTESIA dentre as opções: “cruzeiro ao por do sol” ou “Experiência na ilha local” 
guiada. (Todas as excursões serão operadas se o tempo permitir e devem ser verificadas e reservadas com 
antecedência.  
- Transfers gratuitos para visitas ao hotel Sun Siyam Iru Veli com almoço e bebidas incluídas. Necessita reserva. 
- Esportes Aquáticos não motorizados diários em atividades selecionadas - 01 hora por dia: caiaque, paddle board, 

canoagem. Aplicam-se termos e condições. Atividades guiadas serão cobradas de acordo 
- Equipamento de snorkeling em grupo por meia hora por adulto por estadia (número mínimo de 6 pessoas exigido) 

- Uso do Kids Club para crianças de 3 a 11,99 anos; 
- Uso do lounge privativo no terminal dos hidroaviões na chegada em Maldivas. 
 
- As bebidas serão servidas em taças e uma de cada vez, nos restaurantes e bares do Resort. Não são servidas 
garrafas. 
- As bebidas alcoólicas não serão servidas a menores de 18 anos 

- A gerência terá o direito de não servir ou parar de servir bebidas alcoólicas para hóspedes embriagados 
- Não há reembolsos ou substituições e nenhum dos benefícios pode ser transferido para outra pessoa e nenhum 
acúmulo de qualquer direito se não for utilizado, para o dia seguinte 
- Os hóspedes do Plano Emerald All Inclusive são obrigados a assinar as contas levantadas nos pontos de venda para 
reconhecer o consumo. Observe também que qualquer cobrança que não faça parte do plano de pensão completa ou 
do plano Emerald All Inclusive deverá ser paga pelos hóspedes diretamente ao resort antes da partida. 

- As bebidas que NÃO fazem parte do plano de refeição AI reservado nos pontos de venda são cobradas 

- O pacote Emerald All Inclusive está disponível para toda a duração da estadia e começa imediatamente após o check-
in e termina às 12h no dia da partida do resort 
 
 

O que não inclui: 

- Imposto IRRF. 
- Seguro viagem; 
- 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; 
- Early Check in e Late Check out; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- Suplementos de Natal e Reveillon (obrigatórios); 

- 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:  
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* 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; 

· 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; 
- 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) 

MALDIVAS 

                

         PASSAPORTE 
 

 
  

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

VISTO  
Pode ser obtido na chegada ao aeroporto 

CERTIFICADO 
INTERNACIONAL DE VACINA 

CONTRA FEBRE AMARELA 

 
Deve ser providenciado no prazo mínimo de 10 dias 

antes do embarque 

FORMULÁRIO DE 
DECLARAÇÃO DE SAÚDE 

 
Apresentar RT-PCR feito até 96 horas antes do 

embarque 
Recomendamos o preenchmento anterior à chegada 

na ilha. 
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 

 

     - obrigatório |  - não obrigatório 
 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create

