
Verão no Vakkaru

Oferta + quente

10% de desconto 
(pacote timeless)

ALL INCLUSIVE NO VAKKARU 

De: 

3.077* 
4.020USD

Por: USD

*Valor por pessoa (OVER WATER VILLA), 4 noites 

#VakkaruAindaMaisQuente

(mesmas condições são aplicadas para mais noites 

e outras categorias, consulte-nos).

Caso não queira pacote de bebidas, redução de 

USD 585 por pessoa, 4 noites.

Hospedagem até 30/09/2022

Janela de reserva até 31/07/2022

Pensão completa grátis + pacote de bebidas 

(valor reduzido) + transfer cortesia em hidroavião 



#VakkaruOutonoRelampago 

Hospedagem 01/10/2022 a 22/12/2022

Janela de reserva até 30/09/2022

Outono no Vakkaru

Oferta Relâmpago

10% de desconto 
(pacote TIMELESS)

De: 

2.940* 
3.267USD

Por: USD

*Valor por pessoa (OVER WATER VILLA), 4 noites 

(mesmas condições são aplicadas para mais noites 

e outras categorias, consulte-nos).

Free meia-pensão

(valor reduzido) + transfer cortesia em hidroavião 



#FimDeAnoNoVakkaru

Festa de Fim de ano é no

Vakkaru Maldives

25% de desconto 

De: 

8.447* 
10.947USD

Por: USD

*Valor por pessoa (OVER WATER VILLA), 5 noites 

Café da manhã + transfer em hidroavião 

dia 24/12 e 31/12 há suplemento obrigatórios, 

consulte-nos 

Hospedagem até 22/12/22 a 11/01/23

Janela de reserva até 31/07/2022



Prêmio VAKKARU MALDIVES
2 noites no Over Water Villa com café da manhã e transfer

em hidroavião ida e volta para 2 pax

Período de hospedagem para uso do prêmio

01/7/2023 a 30/09/2023

CAMPANHA DE VENDAS 

VAKKARU MALDIVES



NOVAS reservas somente, seguindo as condições abaixo:

Janela de estadia - HOJE, até 11/1/2023 

(verão, outono 2022 e época de festas de fim do ano 2022/2023) 

Janela de reserva 22/06/2022 a 31/10/2022 (ou seja, 4 meses) 

• Reservas a partir de 4 noites; 

• Qualquer categoria de quarto;

• Quando o pagamento via operador for feito, enviar e-mail para info@duonetwork.com.br, 

indicando número de reserva, nome do pax e nome do operador que fez a reserva; 

• Quando pagamento for efetuado, 1 número da sorte será enviado ao agente; 

• Esse número será por reserva; 

• Se a reserva for feita pelo operador, sem intermédio de agente de viagens, esse 

operador(a) receberá um número da sorte.

Para a campanha se validar – o mercado brasileiro deverá nesse período fazer 

pelo menos 50 novas reservas (nas regras da promoção)

Sorteio será dia 7/11 às 10 horas da manhã no YouTube da DUO!

Regras da campanha:


