
POLÍTICA DE COMPRA  

Essa é uma experiência única de Imersão
no OÁSIS Tropical de tirar o fôlego, não
perca essa oportunidade.   As vagas são

limitadas para 11 pessoas com
fechamento até 5 de Junho

Quartos disponíveis

Apartamento COMPACT -

Reserva R$1.800 +
Quarto Duplo - R$ 18.069 por pessoa

Apartamento DELUXE –

Reserva R$1.800 +
Quarto Duplo - R$ 18.235 por pessoa
Quarto Individual - R$ 19.621

PAGAMENTOS E RESERVAS - A taxa de reserva é feita através de um depósito no valor
de R$1.800,00 e deve ser realizado no momento da reserva. Todas as reservas devem ser feitas
com confirmação de pagamento por e-mail ou via WhatsApp. O pagamento total deve ser feito
após a formação do grupo que será confirmado até o dia 5/Junho, à vista com 5% de desconto,
3x sem juros via pix ou em até 12x com juros. A falta ou o atraso no pagamento implica no
cancelamento da reserva sem direito ao reembolso. Se o grupo não for formado, a taxa de
reserva será devolvida integralmente. Ao solicitar sua reserva, serão aceitos os termos expostos
neste documento. Todos os participantes estão condicionados aos termos deste documento e
estão cientes destes termos.

O PACOTE INCLUI

✔ Aéreo de Guarulhos - Conexão Doha - Maldivas voando Qatar Airways com franquia
de bagagem

✔ Transfer de Malé para o Bliss Dhigurah  (ida e volta)
✔ Acomodações selecionadas 
✔ Café da manhã, almoço e jantar elaborados com ingredientes locais. 
✔ Atividades das programações diárias acompanhadas por suas guias de jornada e guias

locais.
✔ Seguro de viagem
✔ Fotos digitais e filmagem da viagem disponível em link

https://www.bliss.mv/en/room/deluxe-room/
https://www.bliss.mv/en/room/deluxe-room/


PACOTE NÃO INCLUI

✔ Aéreo de outras cidades do Brasil
✔ Despesas pessoais
✔ Despesas extras

HORÁRIO DOS VOOS QATAR

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES - Voos: os voos são operados pela Qatar Airways,
considerada uma das melhores companhias aéreas do mundo. Os participantes têm direito a
franquia de 2 bagagem de 23kg + bagagem de mão 11Kg

Documentação necessária para embarque (às exigências podem sofrer alterações):

– Passaporte com mínimo de 6 meses de validade a partir da data do embarque;
– Obrigatório para o embarque o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre
Amarela;
– Carteira digital de vacinação completa COVID-19 com 14 dias de prazo referente a última
dose ou o teste RT-PCR para COVID-19 negativo com resultado apresentado até 72h do horário
do voo de ida e volta;
– Formulário de declaração de saúde do viajante com no máximo 48h de antecedência ao
embarque. https://imuga.immigration.gov.mv/

*  As regras podem ser alteradas até o momento do embarque.

TRANSFERS PARA O HOTEL - O transfers para o Bliss Dhigurah dura apenas 20 minutos
de aéreo doméstico seguido de um surpreendente passeio de barco de 20 minutos na ida e a
volta 2 horas de balsa. Os transfers serão acompanhados pelo guia do hotel desde o momento
em que seu voo internacional chegar até você saborear seu coco em Dhigurah, e na sua volta
ao Aeroporto.

CHEGADA: Transfer sai do Aeroporto de Malé Duração : 20 min de voo doméstico +
5 min de táxi + 20 min de lancha
PARTIDA: Transfer sai do Bliss Dhigurah através de Balsa até Malé. Duração: 2 horas

http://imuga.immigration.gov.mv
https://imuga.immigration.gov.mv/


CANCELAMENTOS - Após confirmado que o grupo foi formado, não haverá reembolso da
reserva em caso do pagamento do pacote não for efetuado. Caso o participante não puder
comparecer na data do evento, com aviso prévio de 60 dias, pode-se solicitar o reembolso
com multa de 50% do valor do investimento. O mesmo vale para caso de COVID-19
confirmado.  Após o prazo não haverá reembolso.

INFORMAÇÕES GERAIS

A atual política tarifária das Cias Aéreas reserva-lhes o direito de modificar condições
tarifárias (valores) sem qualquer notificação, impossibilitando aviso prévio. Portanto,
somente a emissão garante o valor informado.

Agenda uma conversa com a equipe da Fenz Brazil para te ajudar a realizar esse plano
de viagem juntos e escolha a acomodação de sua preferência.

Clique aqui: +55 19 98324-8885

https://contate.me/fenzbrazil

