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Lua de Mel Maldivas e Dubai 
10 Dias / 8 Noites 

Saída: diária 

27 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.  
 
Dubai é conhecida como “a pérola do golfo da Arábia”, localizada em uma enseada natural onde é possível desfrutar de 

praias limpas e tranquilas, restaurantes internacionais, bares, clubes noturnos e centros comerciais. Oferece uma 
aventura dos sentidos, plena de uma curiosa mistura entre Ocidente e Oriente, entre a modernidade e a tradição! 
 

1º Dia – São Paulo / Dubai 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos para embarque em voo com destino a Dubai. Chegada e espera 
para embarcar em voo de conexão na madrugada do dia seguinte com destino a Maldivas.  
 

2º Dia – Dubai / Maldivas 
Embarque em voo com destino a Maldivas. Chegada ao Aeroporto Internacional de Malé, recepção e traslado em 
hidroavião ou lancha até o hotel. Hospedagem por 05 noites. 
 
3º ao 6º Dia – Maldivas 
Dias livres para usufruir das comodidades do hotel e das atividades que a ilha oferece. 
 

Sugestão: Durante a sua estadia, sugerimos realizar passeios a vilarejos de pescadores e conhecer outras ilhas. Dos 
hotéis situados nos atóis também podem ser programados passeios a Male para conhecer o Museu, a Grand Mosque e a 
antiga Friday Mosque com as tumbas dos Sultões.  
 

7º Dia – Maldivas / Dubai 
Em horário oportuno, traslado em hidroavião ou lancha até o Aeroporto Internacional de Malé para embarque em voo 

com destino a Dubai. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 03 noites. 
 
8º Dia – Dubai 
Passeio de meio dia pela manhã para conhecer a Dubai moderna, começando com um breve tour panorâmico pela 
Palmeira, passando pelo complexo Atlantis. Parada para foto do belo skyline da cidade. Logo depois, saída em direção 
ao charmoso bairro Marina de Dubai para realizar um passeio de barco (20 min.). Continuação para a área de 
Downtown com uma parada para foto do icônico Burj Al Arab. Em seguida, caminhada pelo Dubai Mall, passando pelo 

Aquário de Dubai & Zoo Subaquático. Por fim, subida até o terraço do Burj Khalifa, considerado o observatório mais 
alto do mundo, de onde é possível ter uma visão fantástica de toda a região cidade. O passeio termina no Dubai Mall. 
Tarde livre para aproveitar a região. Retorno ao hotel por conta própria. 
OBS: Guia local em idioma inglês – saída diária. Guia local em idioma português – saída Seg, Qua e Sáb 
 
9º Dia – Dubai  

Dias livres para atividades pessoais.   

  
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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10º Dia – Dubai / São Paulo  
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a São Paulo. Chegada ao Aeroporto 

Internacional de Guarulhos, desembarque e fim de nossos serviços. 
 

 

HOTÉIS PREVISTOS  

Opção Hotel Tipo de Acomodação 
Regime de 

alimentação 
Categoria 

01 
Vivanta By Taj – Coral Reef 

Premium Indulgence Water 

Villa  
All inclusive Primeira 

Rove Downtown Rover Room  Café da manhã Turística superior 

02 
Adaaran Prestige Water Villas Water Villa All inclusive Primeira 

Rove Downtown Rover Room  Café da manhã Turística superior 

03 
Anantara Veli  Over Water Bungalow Meia pensão Primeira superior 

Rove Downtown Rover Room  Café da manhã Turística superior 

04 
Six Senses Laamu  Lagoon Water Villa  Café da manhã Luxo 

Rove Downtown Rover Room  Café da manhã Turística superior 

05 
Taj Exotica  

Deluxe Lagoon Villa with 
Pool 

Meia pensão Luxo 

Rove Downtown Rover Room  Café da manhã Turística superior 

06 
Lily Beach Resort & Spa Lagoon Villa  All inclusive Luxo 

Rove Downtown Rover Room  Café da manhã Turística superior 

07 
Conrad Maldives  Water Villa  Café da manhã Luxo 

Rove Downtown Rover Room  Café da manhã Turística superior 

08 
Jumeirah Vittaveli  

Water Villa with Pool 
Sunrise  

Café da manhã Luxo 

Rove Downtown Rover Room  Café da manhã Turística superior 

 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Promoção e mimos oferecidos pelo hotel Validade 

Por pessoa em 

US$ 
Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO QUARTO DUPLO 

01 

VIVANTA BY TAJ 

 Reserve mínimo 3 noites no plano all inclusive e 

receba de cortesia o traslado de ida/volta em 

barco rápido 
 Um jantar na praia com uma garrafa de vinho 

 Uma sessão terapêutica de 45 min. no Jive Spa 

06-Jan a 03-Abr'18 4.028 13.695 

04-Abr a 11-Mai'18 3.609 12.271 

12-Mai a 13-Jun'18 3.488 11.859 

14-Jun a 30-Set'18 3.503 11.910 

01-Out a 23-Dez'18 3.888 13.219 

02 

ADAARAN PRESTIGE WATER VILLAS 

 Reserve e pague até 30-Abr’18 e ganhe 10% de 

desconto na diária (01-Mai a 31-Out’18) 

 Espumante 

 Chocolates caseiros 

11-Jan a 30-Abr'18 4.697 15.970 

01 a 11-Mai'18 3.540 12.036 

12-Mai a 13Jun'18 3.419 11.625 

14-Jun a 31-Jul'18 3.434 11.676 

01 a 31-Ago'18 3.890 13.226 

01 a 30-Set'18 3.702 12.587 

01 a 31-Out'18 3.808 12.947 

03 

ANANTARA VELI 

 Upgrade para Meia pensão 
 Reserve até 6 noites e ganhe desconto na diária 

 Uma garrafa de champagne e um prato de frutas 

06-Jan a 08-Abr'18 3.155 10.727 

09-Abr a 11-Mai'18 2.379 8.089 
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 60 minutos de massagem para o casal 

 15% de desconto no setup do Dining By Design 12-Mai a 13-Jun'18 2.258 7.677 

14-Jun a 27-Jul'18 
27-Ago a 30-Set'18 

2.273 7.728 

28-Jul a 26-Ago'18 2.440 8.296 

01-Out a 23-Dez'18 2.545 8.653 

04 

SIX SENSES LAAMU 

 Fique 5 e Pague 4 noites 

 Reserve e pague com 60 dias de antecedência e 
ganhe 10% de desconto na diária (07-Jan a 19-

Mar & 01-Out a 21-Dez) 

 Reserve e pague com 45 dias de antecedência e 

ganhe 10% de desconto na diária + Upgrade para 

Meia pensão (06-Abr a 30-Set’18) 

 Um bolo de casamento 

 60 minutos de massagem para o casal 

07-Jan a 05-Abr'18 4.098 13.933 

06-Abr a 11-Mai'18 3.519 11.965 

12-Mai a 13-Jun'18 2.986 10.152 

14-Jun a 30-Set'18 3.001 10.203 

01-Out a 21-Dez'18 3.308 11.247 

05 

TAJ EXOTICA 
 Upgrade para Meia pensão 

 Reserve mínimo 3 noites e receba de cortesia o 

traslado de ida/volta em barco rápido 

 Um cruzeiro ao pôr do sol 

 Uma sessão terapêutica de 45 min. no Jive 

Grande Spa 

 Uma sessão fotográfica de 30 min. e 01 foto (6x8) 

06-Jan a 03-Abr'18 4.692 15.953 

04-Abr a 11-Mai'18 3.731 12.685 
12-Mai a 13-Jun'18 3.610 12.274 

14-Jun a 30-Set'18 3.625 12.325 
01-Out a 23-Dez'18 4.517 15.358 

06 

LILY BEACH 
 10% de desconto na diária (01-Nov a 23-Dez’17) 

 Uma garrafa de espumante 

 Bolo em formato de coração e uma cesta de frutas 

 Um jantar à luz de velas na praia 

 Um voucher de US$ 50 (por pessoa) para utilizar 

em tratamento no Tamara by Mandara Spa 

05-Jan a 10-Abr'18 5.534 18.816 
11 a 30-Abr'18 4.807 16.344 
01 a 11-Mai'18 4.311 14.657 

12-Mai a 13-Jun'18 4.190 14.246 
14-Jun a 20-Jul'18 4.205 14.297 
21-Jul a 30-Set'18 4.300 14.620 

01 a 31-Out'18 4.531 15.405 

07 

CONRAD MALDIVES 

 Fique 5 e Pague 4 noites 

 Reserve e pague com 60 dias de antecedência e 

ganhe 10% de desconto na diária 
 Upgrade para Meia pensão (06-Mai a 30-Set’18) 

 Uma garrafa de champagne e uma cesta de frutas 

 Um jantar romântico (sem bebidas)  

09-Jan a 11-Mai'18 
01-Nov a 23-Dez'18 

5.399 18.357 

12-Mai a 13-Jun'18 3.517 11.958 

14-Jun a 31-Jul'18 3.532 12.009 

01-Ago a 30-Set'18 4.010 13.634 

01 a 31-Out'18 4.116 13.994 

08 

JUMEIRAH VITTAVELI 
 Reserve e pague até 31-Mar’18 e ganhe 30% de 

desconto na diária + Upgrade para Meia pensão 

(11-Mai a 30-Set’18) 

 Reserve e pague até 31-Ago’18 e ganhe 30% de 

desconto na diária (01-Out a 19-Dez’18) 

 Uma garrafa de espumante e uma cesta de frutas 

10-Jan a 20-Mar'18 7.184 24.426 

21-Mar a 10-Abr'18 7.568 25.731 

11-Abr a 10-Mai'18 6.380 21.692 

12-Mai a 13-Jun'18 3.829 13.019 

14-Jun a 30-Set'18 3.844 13.070 

01-Out a 19-Dez'18 4.781 16.255 

À incluir imposto 

 
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 = 3,40 da data de 
17/01/2018 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

ATENÇÃO: Condições válidas somente para casais em Lua de Mel mediante apresentação da Certidão de Casamento válida no ato do 
check-in. A Certidão não poderá exceder 06 (seis) meses da sua data de expedição. Todas as amenidades citadas estão sujeitas a 
alteração sem prévio aviso. 

  

O que inclui: 
- 05 (cinco) noites de hospedagem com café da manhã em Maldivas; 
- Regime de alimentação em Meia Pensão (café da manhã e jantar) nas opções 03 e 05; 
- Regime de alimentação em All Inclusive (café da manhã, almoço e jantar com bebidas) nas opções 01, 02 e 06; 
- Traslados de chegada e saída em hidroavião (seaplane) ou lancha rápida (speedboat) em serviço regular; 

- Recepção e assistência na chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai (antes da imigração); 

- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- City tour de meio dia em serviço regular com guia local em idioma inglês; 
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- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 10 (dez) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 
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. 
 
 
 
 

HOTEL PLANO ALL INCLUSIVE 

VIVANTA BY TAJ – CORAL REEF 

 Todas as refeições a-la-carte servidas nos restaurantes (Latitude | Open-The Grill | 
Pizzeria) 

 Sucos, Refrigerantes, Água mineral, Chá e Café 
 Coquetéis da casa | Vinhos de marcas internacionais | Espumantes selecionados 
 Mini-bar abastecido diariamente com vinho, cerveja, refrigerante, água mineral  
 Extensa variedade de bebidas destiladas (Reef Bar aberto diariamente até 00:00) 
 Um cruzeiro ao pôr do sol (compartilhado com outros hóspedes) 
 Equipamentos para mergulho de snorkel 
 Um tour guiado de snorkeling  
 Internet Wi-fi 
 Acesso à academia, piscina “infinity”, jacuzzi externa e salão de jogos  
 Oportunidade de alimentar as arraias diariamente na praia principal do hotel 

ADAARAN PRESTIGE WATER VILLAS 

 Todas as refeições a-la-carte servidas no restaurante Water Villa 
 Uma garrafa de espumante, frutas e nozes sortidas no dia da chegada ao hotel 
 Bebidas alcoólicas e não-alcoólicas servidas no restaurante Water Villa e Bar Lounge 
 Chá da tarde servido às 17:00 no restaurante ou no quarto 
 Sorvete servido no Bar Lounge durante a tarde 
 Snacks disponíveis das 22:00 as 23:00 
 Mini-bar abastecido diariamente com cerveja, suco, refrigerante, leite e água mineral 
 Um cruzeiro ao pôr do sol (compartilhado com outros hóspedes) 
 Um jantar especial na praia 
 Uma massagem no spa 
 Equipamentos para mergulho de snorkel 
 Uma aula de introdução ao mergulho  
 Internet Wi-fi 
 Acesso à academia, sauna, piscina e salão de jogos 

LILY BEACH RESORT & SPA 

 Recepção e assistência no Aeroporto Internacional de Malé 
 Acesso ao VIP Lounge no Maldivian Air Taxi (MAT) Terminal de hidroaviões 
 Bebidas alcoólicas de alta qualidade disponíveis nos bares e restaurantes 
 Quatro marcas de cigarros disponíveis em todos os bares 
 Restaurante principal "Lily Maa”: Buffet de café da manhã, almoço e jantar 
 Restaurante de especialidades "Tamarind": uma refeição (almoço ou jantar) a-la-carte 

por pessoa /por semana 
 Spirit Bar & Lounge: coquetéis alcoólicos e não-alcoólicos, sucos, refrigerantes e cafés 
 AQVA Pool Bar: cardápio a-la-carte como opção para almoço, bebidas alcoólicas e não-

alcoólicas ilimitadas; suco, refrigerante, chá e café 
 Vibes Bar: entretenimento ao vivo semanalmente. Cardápio a-la-carte como opção para 

almoço, coquetéis ilimitados, drinques selecionados, suco natural, refrigerante, chá e 
café 

 Mini-Bar abastecido diariamente com vinho, cerveja, refrigerante, água e snacks 
 Um cooler na praia com direito a bebidas não-alcóolicas 
 Equipamento para mergulho de snorkel e esportes aquáticos não motorizados 
 Acesso ao complexo esportivo (quadra de tênis e vôlei) e salão de jogos 
 Duas excursões cortesia por pessoa/por estadia a ser selecionadas de acordo com 

disponibilidade: Coral Garden Snorkeling, Pesca, Cruzeiro ao pôr do sol ou visita a um 
vilarejo de pescadores;  

 Internet em todas as villas e áreas públicas do resort 

 Kids Club "Turtles" com várias atividades e surpresas para as crianças 
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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; 
· 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 TRIP PROTECTOR 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 EMIRADOS ÁRABES 

                

         
PASSAPORTE 
 

 

  

Válido por pelo menos 6 meses da 

data de retorno ao Brasil 

 
 Válido por pelo menos 6 meses 

da data de retorno ao Brasil 

VISTO 
 

Pode ser obtido na chegada ao 
aeroporto 

  

Deve ser obtido no Brasil antes 

da viagem. 

A Raidho pode providenciar. 

É necessário: 

- uma foto digital colorida (4.3 cm 

x 5.5 cm) 

- uma cópia colorida do 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/
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passaporte (scaneada com o 

nome completo do passageiro e 

com o número do passaporte) 

- o formulário preenchido 

corretamente; 

O tempo para emissão é de 5 dias 

úteis e a validade é de até 30 

dias de permanência no país, a 

partir da data em que o visto foi 

aprovado. 

 

* O visto de turista tem valor 

aproximado de US$ 110.  

* O visto de múltiplas entradas 

está disponível para o passageiro 

que entrar mais de uma vez no 

país, em um período de 30 dias. 

O valor aproximado é de US$ 

200. 

* O visto de trânsito para o 

passageiro com permanência de 

8h até 96h no pais e tem o valor 

aproximado de US$ 70.  

CERTIFICADO 
INTERNACIONAL DE 

VACINA CONTRA FEBRE 
AMARELA 

 
Deve ser providenciado no prazo 

mínimo de 10 dias antes do 
embarque 

  

 - obrigatório |  - não obrigatório 
 

- Os horários de funcionamento e as rotas de alguns dos passeios/safáris podem mudar durante o mês sagrado do 
Ramadã e os meses de verão. 
- O código de vestimenta para visitar a Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi e mesquitas é bastante rígido: 
- Pedimos a todos os visitantes à Mesquita que respeitem este lugar de oração e usem trajes adequados na chegada. 
Caso contrário, a entrada não será permitida; 
 

 

 

 

 


