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Paraíso de Seychelles 
7 Dias / 6 Noites 

Saída: diária 

30 anos de experiência e qualidade! 

Em Seychelles, a variedade de tons azul e verde é maior do que podemos imaginar. A atmosfera relaxante das ilhas 
tem também, como pano de fundo, os ritmos, cores e sabores da África. Um destino imperdível! 
 
1º Dia – ... / Mahé 
Chegada a Mahé, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
2º ao 3º Dia – Mahé 
Dias livres para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

SUGESTÃO: Realizar um passeio de dia inteiro pela costa sul da ilha e explorar os recifes de corais a bordo de uma catamarã de onde 
se pode observar toda fauna e flora marinha.  

 
4º Dia – Mahé / Praslin 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque no voo da Air Seychelles com destino à ilha de Praslin. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
5º ao 6º Dia – Praslin 
Dias livres para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

SUGESTÃO: Conhecer a linda praia “Anse Lazio” e visitar a Reserva Natural Vallee de Mai, considerada Patrimônio Mundial pela 

UNESCO.  

 
7º Dia – Praslin / Mahé / ... 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque no voo da Air Seychelles com destino a Mahé. Chegada 
em Mahe e fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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OPÇÃO 1 

Ilha Hotel 
Tipo de 

Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

Mahé Kempinski HillView Café da manhã Primeira 

Praslin L’Archipel Superior room Café da manhã Primeira 

Validade 
Quarto Duplo 

Por pessoa em EUR 
Quarto Individual 

Por pessoa em EUR 

11Abr a 13Mai'21 1.389 2.384 

14 a 20Mai'21 1.539 2.683 

21Mai a 5Jul'21 1.389 2.384 

6Jul a 31Out'21 1.451 2.508 
 

 

OPÇÃO 2 

Ilha Hotel 
Tipo de 

Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

Mahé Eden Bleu Standard Café da manhã Primeira 

Praslin Le Duc de Praslin Deluxe Café da manhã Primeira 

Validade 
Quarto Duplo 

Por pessoa em EUR 
Quarto Individual 

Por pessoa em EUR 

6 a 30Abr’21 1.568 2.542 

1 a 14Mai’21 1.466 2.363 

15Mai a 30Jun’21 1.354 2.248 

1Jul a 31Out’21 1.568 2.542 

 

OPÇÃO 3 

Ilha Hotel 
Tipo de 

Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

Mahé Constance Ephelia Jr Suite Meia Pensão 
Primeira 
Superior 

Praslin Constance Lemuria Jr Suite Café da manhã 
Primeira 
Superior 

Validade 
Quarto Duplo 

Por pessoa em EUR 

Quarto Individual 

Por pessoa em EUR 

11Abr a 10Mai'21 2.054 3.400 

11Mai a 30Jun'21 1.794 2.921 

1 a 13Jul'21 2.193 3.635 

14 a 31Jul'21 2.357 3.943 

1 a 23Ago'21 2.732 4.589 

24Ago a 30Set'21 2.212 3.693 

1 a 31Out'21 2.482 4.193 

11Nov a 22Dez'21 2.318 3.972 
 

 

Serviços opcionais 

Valor por pessoa em EUR 

Passagem aérea Air Seychelles nos trechos Mahé / Praslin / Mahé 
Em classe econômica 

339 

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 EURO. Não incluem IRRF. 

Consulte-nos. 
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O que inclui: 
- 3 noites de hospedagem com café da manhã em Mahé; 
- 3 noites de hospedagem com café da manhã em Praslin; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 7 (sete) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 64 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 
 

O que não inclui: 

- Imposto IRRF 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos Mahé / Praslin / Mahé voando Air Seychelles; 
- Passagem aérea internacional; 
- 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 EUR 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; 
· 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; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Franquia de bagagem do voo interno: uma mala de até no máximo 20 Kg + bagagem de mão até 5 Kg por pessoa; 
- As saídas dos ferries e passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- 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. 

 
 

 
 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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DOCUMENTOS IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

SEYCHELLES 

                

         PASSAPORTE 
 

 
  

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

VISTO  

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 

VACINA CONTRA FEBRE AMARELA 

 
Deve ser providenciado no prazo mínimo 

de 10 dias antes do embarque 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE 
SAÚDE 

 
O preenchmento deve ser feito até 72 

horas antes da saída do voo para 
Seychelles. 

https://seychelles.govtas.com 
 

 
 - obrigatório |  - não obrigatório 

https://seychelles.govtas.com/

