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Quem somos
Iberostar Group é uma empresa multinacional espanhola 
100% familiar, dedicada ao negócio turístico há mais 
de 60 anos e cuja origem remonta a 1877, na indústria 
do calçado. A sua presença comercial estende-se por 35 
países, conta com mais de 34 000 funcionários e atende 
cerca de 8 milhões de clientes por ano. O core business 
da empresa é a atividade hoteleira, para a qual conta com 
mais de 120 hotéis de 4 e de 5 estrelas em 19 países de três 
continentes. Aos hotéis somam-se outras duas unidades de 
negócio: o clube de férias The Club e o negócios de viagens 
e acolhimento.

Trabalhamos para criar um modelo de turismo 
responsável, centrado nas pessoas e nos oceanos. As 
pessoas, porque constituem a alma do nosso negócio, 
e os oceanos, através do movimento Wave of Change, 
como expressão do nosso compromisso com as 
gerações futuras.

Somos líderes em qualidade e satisfação dos nossos 
clientes e o nosso compromisso é recompensado pelo 
elevado índice de repetição, acima de 42%, e por uma 
percentagem de 95% de avaliações positivas, das mais 
de 1,3 milhões de avaliações anuais recebidas em redes e 
portais de opinião independentes.

Iberostar Group pertence à família Fluxà e é presidido 
por Miguel Fluxà Rosselló, fundador da atual atividade 
hoteleira do Grupo e da marca Iberostar Hotels & Resorts. 
As suas filhas Sabina e Gloria ocupam ambas o lugar 
de Vice-Presidente da empresa. Sabina é também CEO 
do Grupo e Gloria, por sua vez, tem o cargo de Chief 
Sustainability Officer.
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Responsabilidade 
porque estamos comprometidos com 
as pessoas e o ambiente

Transparência 
porque somos íntegros, nas 
nossas decisões e forma de atuar

Humildade 
porque conhecemos e estamos 
cientes dos nossos limites

Paixão 
porque amamos o que fazemos

Criatividade 
porque vivemos em constante evolução e 
procuramos soluções originais

Valores
Somos uma empresa familiar com valores 
apurados durante gerações. Estes valores 
deram origem à nossa cultura empresarial 
e à nossa forma de gerir o Grupo, olhando 
para o futuro.
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O que nos define 
desde sempre
Graças ao esforço de todos, tornámo-
nos uma referência de turismo 
responsável baseado na qualidade.

Em lugares únicos e com uma 
gastronomia honesta e excelente, 
oferecemos um serviço com 
personalidade própria transmitida 
pelos elementos da nossa equipa e 
pelos lugares que criamos para cuidar 
do seu descanso. 

Com as melhores 

Localizações

Trabalhamos com uma 
orientação determinada para a 

Sustentabilidade

Apostamos numa

Gastronomia
baseada na excelência 
e honestidade

Os clientes avaliam a nossa 

Qualidade

As pessoas que olham por si e 
os lugares que criamos para si 
transmitem a nossa

Personalidade



1 2 1 3

Onde nasce a magia
Existem lugares que todos deveríamos 
visitar uma vez na vida: nas melhores praias, 
no coração das cidades turísticas ou em 
recantos cheios de história, que o convidam a 
viver o seu passado. São sítios onde gostaria 
de ficar para sempre. Das Caraíbas ao Norte 
de África ou ao Mediterrâneo, a Iberostar 
permite-lhe desfrutar deles, porque sabemos 
que não deve perdê-los.

De acordo com o TripAdvisor, 91% dos nossos 
viajantes mostram-se muito satisfeitos 
com a localização dos nossos hotéis. Porque 
contamos com mais de 120, que oferecem o 
melhor de cada lugar.

LOCALIZAÇÃO
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Compromisso 
para com o futuro
Com o esforço de muitos, trabalhamos todos 
os dias para construir um modelo de turismo 
responsável, centrado nas pessoas e no meio-
ambiente. As pessoas, porque constituem 
a nossa razão de ser, e o meio ambiente, 
porque estamos comprometidos com as 
gerações futuras.

Queremos contribuir para a preservação dos 
mares e oceanos, promovendo uma mudança 
de mentalidade, através do movimento Wave 
of Change, que trabalha com base em três 
pilares fundamentais: a redução do consumo 
de plásticos, a promoção da pesca sustentável 
e a melhoria da saúde costeira.

SUSTENTABILIDADE
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Uma experiência 
excelente e honesta

Na Iberostar Hotels & Resorts entendemos 
a gastronomia como a aposta na qualidade, 
na tradição e em novos conceitos baseados 
numa matéria-prima fresca, natural e local, 
que cuida de si e que confecionamos com o 
cuidado e respeito que merece. Os chefs e o 
pessoal dos nossos restaurantes não param 
de inovar com propostas variadas, saudáveis 
e imaginativas, que recorrem à cozinha 
internacional e à local.

Os nossos clientes destacam a gastronomia 
dos hotéis, na modalidade buffet e nas 
propostas à la carte, como elemento 
central da sua experiência; por isso, o 
portal ReviewPro inclui a Iberostar no 
top 3 do mercado hoteleiro ao nível da 
excelência gastronómica.

GASTRONOMIA



1 8 1 9

Qualidade máxima em 
tudo o que fazemos
Pensamos nos pequenos pormenores, 
antecipamo-nos e tentamos superar as 
suas expectativas. Queremos fazer melhor 
todos os dias, porque adoramos o que 
fazemos. Sonhamos, tal como cada um dos 
nossos clientes, nas suas férias e nada tem 
comparação à satisfação de contar com o seu 
reconhecimento pelo nosso empenho.

A qualidade da Iberostar é avaliada pelos 
nossos clientes: temos 42% de clientes 
que, ano após ano, decidem voltar aos 
nossos hotéis.

QUALIDADE
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A nossa essência
Temos personalidade própria, uma 
identidade que sentirá através das pessoas 
que constituem a Família Iberostar e através 
dos hotéis que criámos para o seu descanso.

Na Iberostar, queremos transmitir-lhe 
que somos criativos e empenhados em 
que as suas férias sejam únicas, porque o 
seu descanso é o nosso trabalho e, esse, 
levamo-lo muito a sério. Além disso, cada 
hotel Iberostar é diferente e queremos 
que saboreie a essência mediterrânica da 
nossa empresa e igualmente o destino 
que escolheu, porque cada lugar tem a sua 
essência e merece conhecê-la. 

PERSONALIDADE



2 2 2 3

Segmentação
Dentro da nossa marca única, a Iberostar, 
diferenciamos a nossa oferta de hotéis em 
três segmentos:

Hotéis de praia, nos quais se incluem os 
nossos resorts de férias em frente ao mar.

Hotéis de cidade, localizados no centro 
de algumas das cidades com maior atração 
turística do mundo.

Hotéis com história, designados Iberostar 
Heritage, que convidam a mergulhar na 
tradição de lugares singulares e permitem 
desfrutar, sem pressas, da sua cultura, da sua 
arte e do seu passado.

Os hotéis de praia e os de cidade, que 
compõem o grosso do nosso portefólio, 
contam com 3 categorias: Grand, expressão 
máxima do luxo; Selection, a nossa proposta 
de hotéis premium leisure; e Iberostar, que 
abarca os 4 e 5 estrelas clássicos. Os Iberostar 
Heritage, por seu lado, contam com a categoria 
Grand e Iberostar.
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A excelência tem um nome: 
Iberostar Grand
Grand é a categoria mais luxuosa da Iberostar, 
disponível nos nossos hotéis urbanos, resorts em 
frente à praia e hotéis históricos. Desfrute de um 
mundo de cortesias de luxo, que irão satisfazer até 
os gostos mais exigentes.  Criamos ambientes que 
podem ser experienciados com os cinco sentidos: a 
beleza de hotéis inesquecíveis, onde a arquitetura é 
simplesmente magnífica e a cozinha excecional.

Como a personalização é a manifestação de 
luxo, oferecemos um serviço de mordomia 
tradicional, disponível para cada cliente. Para 
aqueles que procuram relaxar depois do jantar, 
o nosso programa de entretenimento ao vivo 
oferece vários espetáculos noturnos, desde 
música e apresentações de dança a atuações de 
magia e de teatro. Tudo é pensado para garantir 
que os clientes desfrutam de uma experiência 
extraordinária, que supere todas as expectativas.

HOTÉIS DE LUXO
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A nossa seleção de hotéis 
emblemáticos
Os nossos hotéis Selection distinguem-se, em 
primeiro lugar e principalmente, por um foco nítido 
na excelência do serviço. O design interior cuidado e 
cortesias modernas de excelente qualidade facultam 
aos nossos clientes uma estadia verdadeiramente 
excecional. A nossa gama diversificada de restaurantes 
à la carte e de buffet, assim como cafés abertos todo o 
dia, oferecem uma experiência culinária ímpar.

Para os clientes adultos, encorajamo-los a 
reencontrarem-se consigo mesmo no nosso spa 
relaxante, concebido com uma gama completa de 
tratamentos revigorantes. Os nossos clientes mais 
jovens podem desfrutar de espaços de última geração 
no Star Camp, que dispõe de piscinas infantis, serviços 
de babysitting e passeios à volta do empreendimento. 
Os nossos hotéis Selection oferecem diversão e 
entretenimento para toda a família. 

HOTÉIS SELECTION
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• Inauguração do nosso laboratório de 
corais em terra firme e do viveiro aquático 
de corais na República Dominicana.

• Programa de recuperação de mangais 
na República Dominicana.

• Programas educativos nas escolas, 
nos destinos onde operamos.

• Criação da “Cátedra Iberostar do 
Mar” com a Universitat de les Illes 
Balears para fomentar a investigação 
no campo da ecologia marinha.

• Primeira cadeia hoteleira de Espanha 
que eliminou por completo os plásticos 
de utilização única de todos os quartos.

• Eliminação total dos plásticos 
de utilização única de todos 
os nossos hotéis em 2020.

• Redução de 90% do uso de 
palhinhas de plástico, a favor de 
alternativas biodegradáveis.

• Primeira cadeia hoteleira no sul da 
Europa, na República Dominicana e no 
México, que obteve a norma da Cadeia 
de Custódia do Conselho de Vigilância 
Marinha (Marine Stewardship Council 
[MSC]) e do Conselho de Vigilância de 
Aquacultura (Aquaculture Stewardship 
Council [ASC]), pelo seu consumo 
sustentável de peixe e marisco.

• Colaboração con a WWF e a FishWise, 
para elaborar uma avaliação 
sobre as práticas sustentáveis 
do nosso peixe e marisco.

• Eliminação de espécies de peixe e de 
marisco em perigo dos nossos menus.

REDUÓÇÃO DO CONSUMO 
DO PLÁSTICO:

CONSUMO RESPONSÁVEL DE 
PEIXE E DE MARISCO:

MELHORIA DO ESTADO DAS 
COSTAS:Em plena 

Wave of Change
Wave of Change é o nosso movimento 
pioneiro a favor da sustentabilidade, que 
tem por objetivo proteger os oceanos em 
três frentes fundamentais: diminuir o 
consumo do plástico e favorecer a economia 
circular, promover o consumo responsável 
de peixe e de marisco e melhorar o 
estado das costas. Graças à nossa 
iniciativa, alcançámos vários objetivos de 
grande importância:

WAVE OF CHANGE
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Um dos programas que mais nos dá prazer 
levar a cabo é o Star Camp, o nosso conceito 
de animação infantil e juvenil, que combina 
entretenimento e valores.

Com a imaginação e o companheirismo como 
estandarte, oferecemos inúmeras atividades 
adaptadas a 3 faixas etárias (Monkeys, dos 4 aos 7 
anos; Dolphins, dos 8 aos 12; e, por último, Eagles, 
dos 13 aos 17), que dispõem de espaços próprios 
adaptados ao seu desenvolvimento.

Queremos que os mais jovens sejam protagonistas 
do seu tempo livre. Que possam conhecer amigos 
com quem partilhar descobrimentos, superar 
desafios e viver novas aventuras. No Star Camp 
também cuidamos da natureza, do bom uso da 
tecnologia e do verdadeiro significado das férias: 
divertir-se a explorar.

STAR CAMP
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Mais do que 
simplesmente comer
O novo programa Iberostar Honest Food é um estilo 
de vida, uma filosofia gastronómica confecionada com 
produtos frescos e caseiros. É uma atitude responsável 
para com o corpo, o que comemos e o meio ambiente. 
Um desejo de expandir o nosso horizonte culinário com 
propostas multiculturais que nos convidam a viajar 
através dos sabores.

Vamos transformar a gastronomia numa das grandes 
surpresas das férias. Queremos contagiar os nossos 
clientes com esta sensibilização gastronómica, para que 
alimentar-se de forma saudável seja algo tão natural 
como os alimentos que vamos servir à sua mesa.

HONEST FOOD
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Desligue-se de tudo, 
reencontre-se consigo 
mesmo
O seu corpo e a sua mente clamam por isso: desligar-se 
do trabalho e das obrigações e reencontrar-se consigo 
mesmo, com a natureza e com o ambiente que o rodeia.

Na Iberostar propomos-lhe um OFF-ON merecido, para 
dar o melhor de si num ambiente natural, descontraído 
e saudável.

Esqueça-se das pressas e passeie pela praia.

Afaste-se do stress e pratique yoga ao amanhecer.

Liberte-se das pressões exercitando-se na água.

Todos os cantos do hotel estão à sua disposição para se 
perder… e se reencontrar.

A sua idade ou forma física não têm qualquer 
importância. Mexa-se, jogue, explore, crie, desfrute e 
descubra todo o bem-estar que é capaz de processar, 
com os seus cinco sentidos.

Porque com ALIVENESS, aqui e agora, este é o seu 
melhor “eu”.

ALIVENESS
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A Fundação Iberostar foi constituída em 
2004, como ferramenta para gerir o trabalho 
filantrópico do Iberostar Group.

O seu trabalho gira à volta de três linhas de 
atuação: educação, pessoas e inovação social.

A linha da educação promove a criação de 
uma cultura de solidariedade, comprometida 
com a luta contra a pobreza e a exclusão.

A linha das pessoas desenvolve ações e 
projetos que têm repercussões em grupos 
vulneráveis ou desfavorecidos.

A linha da inovação social apoia iniciativas 
que procuram uma transformação social, 
uma melhoria global e/ou um avanço 
comunitário ou um benefício partilhado.

Desde a sua criação, a Fundação Iberostar já 
financiou mais de 200 projetos, beneficiando 
diretamente mais de 350 000 pessoas.

FUNDAÇÃO
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I B E R O STA R G R A N D FO N TA N A D I  T R E V I  * * * * * I B E R O STA R S E L EC T I O N T E AT R O A L B É N I Z * * * * *

NOVOS HORIZONTES

Descobre os nossos 
novos hotéis

Hotéis de cidade
Continuamos a crescer em hotéis de cidade, com 
três novas aberturas: Iberostar Grand Fontana 
di Trevi em pleno centro de Roma, uma das 
cidades com mais história do Velho Continente. 
Amanhecer a poucos metros da Fontana de 
Trevi é o ponto alto das cinco estrelas deste 
hotel boutique.

Iberostar Selection Miraflores, um hotel de 
cidade localizado no coração de Lima, no Peru, 
um dos bairros mais atraentes com falésias 
espetaculares, paredões verdes, restaurantes 
sofisticados e o maior número de parques de 
Lima como o emblemático Parque del Amor.

 Iberostar Selection Teatro Albeniz, o nosso 
segundo hotel na cidade de Madrid, junto à Puerta 
del Sol, no edifício do antigo Teatro Albéniz. Este 
novo hotel irá destacar-se, dentro do segmento de 
hotéis de cidade da cadeia que aglutina hotéis em 
localizações privilegiadas e edifícios únicos, no 
coração de cidades com atrativo turístico.
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I B E R O STA R H E R I TAG E L LU M P O R TO CO LO M * * * * *I B E R O STA R C A L A D O M I N G O S * * * *

NOVOS HORIZONTES

Maiorca
Maiorca continua a ser um referente turístico 
mundial, além de ser a nossa própria casa. 
Por isso, ampliámos o portefólio com dois 
novos hotéis: Iberostar Cala Domingos, junto 
à praia, um hotel de quatro estrelas, ideal 
para famílias, com todas as comodidades para 
continuar a apaixonar-se pelo mar.

Iberostar Heritage Llum Portocolom, um 
hotel de 5 estrelas situado num bonito porto 
natural de pescadores, onde os abrigos, o farol 
e os barcos ancorados acrescentam beleza à 
natureza pitoresca do lugar.

Um ambiente pacífico, transmitido em cada 
canto do hotel, através da decoração baseada 
em materiais orgânicos, como a madeira, a 
pedra e a corda, que convidam à descontração 
e que farão com que a sua estadia seja uma 
experiência única.

Cuba
Em Cuba, continuamos a apostar com 
três novos hotéis: Iberostar Selection 
Almirante, único de cinco estrelas da praia 
de Guardalavaca, com 515 quartos, 4 piscinas 
e parque aquático. Iberostar Selection 
Esmeralda em Cayo Cruz e Iberostar Bella 
Costa, um hotel de quatro estrelas junto à 
praia de Varadero.
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NOVOS HORIZONTES

Montenegro 
Montenegro oferece uma das paisagens 
costeiras mais espetaculares da Europa e, 
por isso, a Iberostar continua a crescer neste 
destino, com três novos hotéis:

Iberostar Bijela Delfin e Iberostar Bijela Park, 
dois hotéis de quatro estrelas ideais para 
estadias em família, e Iberostar Selection 
Kumbor, um hotel de 5 estrelas situado na 
linha da frente da baía de Kotor, com 230 
quartos, a maioria com vista para o mar e 
piscina infinity pool exterior e interior.

A localização é perfeita para aqueles que 
querem desfrutar do melhor pôr-do-sol 
de Montenegro. 
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I B E R O STA R B O U G A N V I L L E P L AYA * * * *

CO R A L L E V E L AT I B E R O STA R S E L EC T I O N BÁVA R O * * * * *I B E R O STA R R OYA L A N DA LU S * * * *

RENOVAÇÕES

As melhorias constantes dos 
nossos hotéis são o segredo 
para manter o mais elevado 
nível de qualidade
Projetamos as remodelações de um ponto de vista 
inovador e sustentável, respeitando ao máximo o 
meio ambiente.

Andaluzia
IBEROSTAR ROYAL ANDALUS

É um hotel fantástico para famílias, situado na 
praia da Barrosa, e um dos cinco melhores tudo 
incluído de Espanha. Neste hotel de quatro estrelas 
renovaremos 34 dos quartos, criaremos uma nova 
zona infantil e inovaremos com um novo buffet e 
com a abertura de um Star Café.

República Dominicana
CORAL LEVEL AT 

IBEROSTAR SELECTION BÁVARO

O nosso segundo hotel Coral Level leva-o numa 
experiência superior, dentro do Iberostar 
Selection Bávaro.

162 quartos exclusivos com vista para o mar. 
Restaurante buffet com showcooking, piscina 
e lounge privados, além de uma zona reservada 
na praia.

Canárias
IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA

Os mais pequenos vão ser as verdadeiras estrelas 
deste hotel tenerifenho: renovámos toda a área 
infantil, acrescentando uma nova splash pool e 
instalações Star Camp, para que os mais pequenos 
se divirtam a explorar. 
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Experimente outro nível
Situado nas nossas propriedades, o Coral 
Level é um enclave luxuoso, concebido 
com um requinte sofisticado. Com uma 
abordagem de luxo inovadora e ecológica ao 
“Tudo Incluído”, o Coral Level oferece um 
ambiente exclusivo, com vistas para o oceano 
de cortar a respiração, restaurantes de classe 
mundial e quartos repletos de estilo.

As suas áreas e experiências privadas, 
combinadas com um design inovador e as 
instalações mais avançadas, oferecem um 
espetacular oásis, exclusivamente para os 
clientes do Coral Level.  

Coral Level at Iberostar Selection Bávaro

Coral Level at Iberostar Selection Cancún

Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos

Coral Level at Iberostar Selection Holguín

CORAL LEVEL
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A cidade noutro nível
Cosmos Level está pensado para que viva a cidade 
a um nível superior.

É a zona exclusiva dos nossos hotéis de cidade. 
Um espaço para uma tranquilidade e comodidade 
máximas. Ao alojar-se no Cosmos Level pode 
desfrutar de receção privada, serviço de concierge, 
lounge exclusivo com bar, pequeno-almoço à la 
carte e serviços personalizados.

Viva a sua experiência ao mais alto nível.

COSMOS LEVEL
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Na Iberostar queremos superar as suas 
expectativas. Para tal contamos com 
Star Prestige, um produto que abarca 
quartos excecionais, áreas reservadas e 
atendimento personalizado, dentro de 
um hotel.

Quartos especiais, com a melhor vista e um 
mundo de pequenos pormenores, para que 
desfrute deles a cada momento.

Áreas reservadas que lhe permitem maior 
privacidade e onde o cliente e os seus 
pensamentos são os protagonistas.

Atendimento personalizado, atento até ao 
último pormenor e que lhe assegura uma 
experiência única.

STAR PRESTIGE
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A elevada percentagem de clientes 
repetentes, 42%, pressupõe o melhor prémio 
para o nosso trabalho. Na Iberostar Hotels 
& Resorts quisemos dar resposta a essa 
confiança, fundando o The Club, um local de 
encontro exclusivo, para que cada membro 
desfrute dos privilégios que merece.

Os sócios do nosso Club podem ganhar 
tempo em qualquer reserva, graças aos 
planos personalizados que se adaptam às 
suas datas e locais de preferência.

Em cada hotel ou resort, os membros do 
The Club gozam de uma infinidade de 
vantagens, como o acesso ilimitado às zonas 
privadas Star Prestige. Dispõem também 
de atendimento VIP personalizado para 
facilitar qualquer aspeto da estadia, poderão 
degustar a melhor gastronomia local e 
internacional e poderão comprovar até que 
ponto vale a pena desfrutar das melhores 
comodidades, dentro e fora do quarto.

Damos as boas-vindas no The Club às 
pessoas que sabem tirar partido do 
verdadeiro luxo, nos sítios mais fantásticos 
do planeta.

THE CLUB
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Espanha

I LHA S BALE AR E S

Maiorca

Ibiza

AN DALUZ IA

I LHA S C ANÁR IA S

Tenerife

Lanzarote

Fuerteventura

MAD R I D

C ATALU N HA
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T:  +34 971 100 215
E: portals.nous@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PORTALS NOUS

Em frente a Cala Portals Nous, a 2 km de Puerto Portals

Hotel extremamente luxuoso desenhado por Marcel Wanders

Excelente gastronomia de mercado, baseada na cultura local

Tratamentos depurativos a cargo de Raaul Leor Cohen 

Sabia que as criações de Marcel Wanders estão expostas nos nossos museus, como o Centro Pompidou ou o 
MoMA?  Mesmo em frente ao mar e a 10 minutos de Palma de Maiorca, o Iberostar Grand Portals Nous é um hotel 

extremamente luxuoso, desenhado por Wanders, recriando símbolos e alusões relacionados com a vida.

Sofás, tapetes, pavimentos, candeeiros e mesas são produto do seu génio criativo. Também deixou a sua 
marca nas suites temáticas, para amantes das estrelas, entusiastas incansáveis do jogo ou românticos 

empedernidos. O singular Spa, com mais de 650 m2, recria um bosque onde vai querer perder-se para sempre. 
E a gastronomia acompanha a beleza do lugar no restaurante Gourmet Astir de cozinha de produto.

Um segredo que nos enche de orgulho? O nosso hotel foi premiado como o melhor 
hotel Sustentável de Espanha. Cuidamos de tudo e de todos. 

Arquitetura sustentável e design vanguardista, 
num hotel extremamente luxuoso
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T:  +34 971 26 64 50
E:  royal.playa.de.palma@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE PALMA

Em frente à extensa Playa de Palma, frente ao passeio marítimo

Star Prestige só para adultos com lounge, solário e piscina com efeito de “infinito”

Todos os quartos oferecem uma vista espetacular para o mar

Restaurante mediterrânico, com peixe acabado de chegar da lota 

Porque é que este hotel de 5 estrelas tem a melhor classificação de Playa de Palma no 
TripAdvisor? Respondemos-lhe com apenas quatro palavras: localização, qualidade, 

design e gastronomia. Fica na praia, a 5 minutos do aeroporto e a 15 minutos do centro 
da cidade. As instalações foram desenhadas, com atenção aos detalhes, para que desfrute 
de cada espaço deste hotel vanguardista e luminoso. Entre os espaços irrecusáveis estão 

a zona só para adultos Star Prestige, o terraço com piscina infinity aberta para o mar 
e o SPA Sensations. As 5 estrelas ganham vida num buffet fora do comum e no melhor 

restaurante da região: Marea, um lugar para mergulhar na melhor cozinha mediterrânica. 

O melhor hotel 5 estrelas 
de Playa de Palma
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T:  +34 971 596 070 
E:  llaut.palma@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE PALMA

Um hotel 5 estrelas para 
desfrutar com altura

Rooftop impressionante com restaurante japonês, piscina e chill out

Star Prestige com áreas exclusivas e os melhores quartos

Restaurante de especialidades locais com produtos de km 0

Hotel com nova construção e acabamentos de primeira qualidade 

Encha-se de Mediterrâneo num hotel que recebe o nome do Llaut, a tradicional embarcação de 
pesca maiorquina. Relaxe nos mais de 1300 m2 de Spa, desfrute dos jardins verticais interiores ou 

reserve um quarto Star Prestige na zona só para adultos, com solário exclusivo com camas de dossel 
exteriores. Uma recomendação? Não deixe de visitar o terraço! Suba e contemple o Mediterrâneo numa 

perspetiva única jantando no Katagi Blau, um excelente restaurante de cozinha de fusão asiática.

No Iberostar Selection Llaut Palma estará perto de tudo: a 2 minutos a pé da praia, a 15 
do centro de Palma e muito próximo de 3 grandes campos de golfe... E, para que aproveite 

cada segundo, lembre-se que em menos de dez minutos poderá chegar ao aeroporto!
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T:  +34 971 890 460
E:  playa.de.muro.village@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

O segredo melhor guardado 
da baía de Alcudia

Em frente a uma das maiores praias das Baleares

Maior número de quartos familiares, todos remodelados em 2019

Instalações especiais para ciclistas e campo de ténis

Programa de entretenimento Star Camp, para todas as idades

Sabia que Playa de Muro está no top 3 das praias espanholas segundo os viajantes? O Iberostar Selection Playa de Muro Village 
está à altura e encontra-se a um passo desta premiada praia: estreie um hotel de luxo que o TripAdvisor premiou pela sua 

infraestrutura, serviço e gastronomia. Desfrute dos nossos quartos familiares e das nossas piscinas, as exteriores e a aquecida. 
Saboreie a nossa ampla oferta gastronómica nos 6 restaurantes e 5 bares que incluem a cozinha mediterrânica de autor de 

Santi Taura. E reencontre-se nos circuitos termais do spa ou aproveitando as instalações para ciclistas e os campos de ténis.

Para os mais pequenos, espera-os mais de 140 atividades no nosso Star Camp, Adventure 
Park, piscina Aqua Fun e Splash Pool. Porque as férias são para todos!
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T:  +34 971 691 312
E:  jar.rec@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · COSTA DE LA CALMA

No Iberostar Jardín del Sol Suites, é obrigatório ficar numa suite com vista para o mar. 
Sabe porquê? Porque todos os quartos são suites e todos têm vista para o mar. Este 
hotel especializado para adultos, localizado numa zona tranquila da baía de Santa 
Ponsa, junto ao Mediterrâneo, garante-lhe uma estadia descontraída e romântica.

Desfrute das nossas swim up suites com jacuzzi interior e exterior, para poder contemplar 
a Costa de la Calma desde o seu terraço. Uma recomendação? Não perca a zona exclusiva 
Star Prestige: aceda ao nosso solário com camas de dossel exteriores e acesso direto ao 
mar. E jante no terraço do nosso restaurante buffet La Calma, mesmo em frente à baía.

Situado numa zona tranquila sobre a baía de Santa Ponsa

Todos os quartos são suites e oferecem vista para o mar

Relaxamento máximo e intimidade, num hotel especializado para adultos

Star Prestige, com áreas privativas e serviços exclusivos 

Intimidade romântica em 
suítes com vista para o mar



6 8 6 9

T:  +34 971 26 43 00
E:  bahia.de.palma@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE PALMA

Em frente à Playa de Palma, apenas a 3 km do aeroporto

Um refúgio de paz e tranquilidade, especializado para adultos

Piscina suspensa no terraço, com vista panorâmica

Sea Soul Beach Club frente à praia, com cozinha mediterrânica

Quando estiver na nossa piscina do terraço com vista para a Baía, quando desfrutar do pôr-do-sol ao som do nosso DJ num Sea Soul em frente 
à praia, que lhe oferece uma proposta de gastronomia do Mediterrâneo, quando entrar no seu quarto- seja qual for- e o achar espetacular, 

quando receber uma massagem relaxante no nosso SPA Sensations, quando desfrutar da tradição maiorquina na decoração de um hotel cheio 
de alma, irá compreender que estrear um hotel na costa do Mediterrâneo é uma experiência única e irrepetível, que vale a pena viver.

O Iberostar Bahía de Palma é um hotel especializado para adultos, um refúgio de paz e tranquilidade em Playa de 
Palma, a 15 minutos da cidade e a 5 do aeroporto. Porque Maiorca merece ser plenamente desfrutada!

Um hotel a estrear para viver Maiorca 
em todas as suas dimensões
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T:  +34 971 49 22 11
E:  cristina@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE PALMA

Desporto e descanso junto 
ao Mediterrâneo

Hotel familiar com programa de animação infantil Star Camp

Centro SPA Sensations com tratamento faciais e corporais

Instalações especiais para ciclistas

Mais de 275 m2 de salas polivalentes, para celebrar eventos e reuniões

A 5 minutos de Playa de Palma, o Iberostar Cristina é um hotel para que toda a família descanse e se cuide. Sabia que 
Maiorca é considerada o El Dorado dos ciclistas pela sua temperatura, que nunca desce de 15 graus no outono e na 

primavera, e pelas suas infraestruturas e rotas? Mas isto não é tudo, o programa de animação fará com que se reencontre 
com o seu físico e bem-estar, podendo incluir um treino profissional, uma classe de spinning ou uma aula de ioga em 

frente ao mar, ou até um programa para manter uma dieta equilibrada e alguns tratamentos no SPA Sensations.

Além disso, o Iberostar Cristina oferece muitas alternativas para recuperar e ficar no seu melhor: ténis, futebol, 
padel ou natação na nossa piscina aquecida e nas exteriores, ou um longo passeio pela praia. Desfrute da nossa 

horta e dos jardins mantidos com planta de compostagem. Cuide do ambiente connosco e cuide-se com um 
Tudo Incluído inesquecível. Um conselho? Não perca o show cooking do restaurante Els Molins.
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T:  +34 971 65 82 41
E:  club.cala.barca@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PORTO PETRO

Enseada privilegiada em frente ao Parc Natural de Mondragó

8 piscinas repartidas por um imponente resort com 65 000 m2

Centro comercial virado para as famílias, com outlets internacionais

Mais de 140 atividades infantis e variedade de instalações desportivas

Sabia que no resort de Iberostar Club Cala Barca cabem mais de 10 campos de futebol regulamentares? É 
esta a área das nossas instalações para as melhores férias em família: 8 piscinas, 4 destas para crianças 
com barco pirata e fortaleza incluídos, ténis, padel, clube de mergulho e uma infinidade de atividades 
infantis e juvenis do nosso programa Star Camp, são algumas das possibilidades que lhe oferecemos.

A praia está à sua espera a poucos metros, na Cala Barca Trencada, e porque Maiorca merece ser descoberta, 
visite o Parque Natural de Mondragó, a menos de cinco minutos, e percorra alguns dos percursos 

de caminhada familiar que se estendem entre baías de areia branca e pinhais mediterrânicos.

Fantásticas instalações com regime tudo 
incluído criado a pensar nas famílias
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T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

Hotel em frente a Portocolom, um porto tradicional de pescadores

 Primeiro hotel boutique sob esta marca, nas Baleares

Restaurante especializado em arroz, em frente ao mar

Spa equipado com sauna, zona de águas, banho turco e cabines de massagens

Quer conhecer a verdadeira essência de Maiorca? Portocolom é o seu 
lugar: barcos atracados num porto natural, um farol centenário, casas 

coloridas refletidas na água e o melhor ambiente mediterrânico.

Iberostar Heritage Llum Portocolom é o primeiro hotel boutique nas Ilhas 
Baleares do segmento Iberostar Heritage, que combina hotéis com história, alma 

e caráter. Venha descobri-lo alojando-se num dos seus quartos com banheira 
de hidromassagem interior ou exterior. Viva a sua experiência neste ambiente 
íntimo, sem pressa. Desfrute de um spa equipado com sauna, zona de águas e 
banho turco. Prove um arroz delicioso, no restaurante à beira-mar. E depois, 

não deixe de dar um passeio para descobrir o farol, o longo cais ou a baía.

Tranquilidade e tradição numa 
vila piscatória maiorquina

ESPANHA · MAIORCA ·  PORTOCOLOM
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T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

Sabia que Cala Domingos tem uma gruta 
natural e um fundo marinho perfeito 

para fazer snorkel ou mergulho?

Frente a Cala Domingos, perto das Cuevas del Drach

Restaurante e bar, com uma vista impressionante para o mar

Quartos familiares com acesso aos jardins e terraços amplos

Duas piscinas, uma delas infantil

Iberostar Cala Domingos está frente ao mar e tem acesso direto à enseada que lhe dá o nome e à 
qual apenas é possível aceder através do hotel... É um hotel familiar, que o aproxima dos recantos 
do Mediterrâneo e lhe permite desfrutar também das suas piscinas. Quer desfrutar da beleza da 

paisagem? Temos um Tudo Incluído com serviço permanente, para repor forças durante todo o dia, 
e um restaurante com vista para a praia. A maior parte dos nossos quartos são familiares e têm 

acesso aos jardins e a terraços espaçosos. Não pense mais e comece a sua própria aventura!

ESPANHA · MAIORCA · CALAS DE MALLORCA
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T:  +34 971 100 505
E:  cala.millor@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · CALA MILLOR

Em frente à baía de Cala Millor, com acesso direto à praia

Integrado em plena natureza, junto ao Parque Natural de Punta de n’Amer

Hotel especializado para adultos, orientado para o relaxamento e tranquilidade a dois

Centro spa com tratamentos e restaurante, com vista panorâmica para o mar

Já dormiu alguma vez num hotel em frente ao mar, com a parede frontal de vidro, para ver o nascer-do-sol na cama?

Na zona mais sossegada de Cala Millor e com acesso direto à praia. Iberostar Cala Millor é um recanto de tranquilidade, acolhedor 
e moderno, pensado especialmente para adultos e integrado em plena natureza, junto ao Parque Natural de Punta d’Amer.

Oferecemos-lhe uma experiência de verdadeiro descanso e abstração: descubra as possibilidades do nosso programa Aliveness, para 
recuperar o melhor de si no SPA Sensations. Desfrute da sauna e dos tratamentos de aromaterapia ou terapia à base de ouro marinho. 
Cuide do seu corpo no ginásio. Saboreie a deliciosa e saudável dieta mediterrânica no restaurante, com vista panorâmica para o mar.

E descanse. Porque todos merecemos uma escapadinha ao Paraíso. 

Um recanto de tranquilidade para 
adultos nas margens do Mediterrâneo
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T:  +34 971 56 41 00
E:  pinos.park@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · CALA RATJADA

Localização privilegiada em frente à praia, em Font de sa Cala

Variado programa de entretenimento infantil Star Camp e Aquafun

Vasta oferta desportiva, que inclui pista de aventuras com tirolesa

Quartos ideais para famílias, com sala independente e cozinha

O Iberostar Pinos Park situa-se num recanto magnífico e sossegado de Maiorca, no meio de 
um vasto pinhal mediterrânico e onde cada detalhe foi pensado para as famílias.

De que forma pensamos nas famílias? Ao criarmos quartos espaçosos com sala independente, micro-ondas e 
frigorífico, para ter o biberão sempre pronto quando for preciso. Com um Aquafun com escorregas e cascatas e 

piscinas onde vai passar momentos inesquecíveis. Com inúmeras atividades divididas por faixas etárias e orientadas 
para a diversão e para o desenvolvimento pessoal. Com umas instalações que incluem uma pista com tirolesas, um 

parque com baloiços e campo multiusos de futsal e ténis. Além disso, temos um fantástico pacote tudo incluído, que 
permite aos pais descansar e não pensar noutra coisa senão desfrutar da estadia. Porque as férias são para todos!

Um hotel abrigado por um 
pinhal à beira-mar 
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T:  +34 971 89 40 64
E:  playa.de.muro@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

Em frente à infinita Playa de Muro

Quartos com grandes terraços e solário privativo

Piscina aquecida e instalações especiais para ciclistas

Entretenimento infantil para todas as idades com o Star Camp

O Iberostar Playa de Muro permite-lhe desfrutar dos quase 6 quilómetros de uma das 3 melhores praias 
de Espanha, na opinião dos viajantes. Estreie um hotel criado a pensar nas famílias. De que forma 

pensamos nas famílias? Com quartos à medida, singulares e com terraços, dignos deste nome, onde pode 
colocar uma espreguiçadeira. Oferecendo-lhe o melhor desporto nas nossas instalações, para ciclistas 
e tenistas. Com a nossa piscina aquecida e as nossas piscinas exteriores, que incluem um inesquecível 
aqua fun e cujos colchões em forma de esfera farão as delícias dos mais pequenos. Proporcionando aos 

seus filhos um sem-fim de atividades no nosso programa Star Camp, enquanto você fica a desfrutar 
do nosso Spa, relaxar no solário ou saborear a cozinha de autor de Santi Taura. Atreve-se?

Um hotel para descansar em família, 
na margem do Mediterrâneo
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T:  +34 971 89 03 18
E:  albufera.park@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

Um hotel pensado para todos, 
a um passo da praia

Situado na praia, perto do Parque Natural de s’Albufera

Áreas exclusivas Star Prestige, com piscina e sky lounge

Apartamentos amplos, totalmente equipados, ideais para famílias

A melhor gastronomia em 4 restaurantes buffet e um à la carte 

Quer estar de férias a um passo, no verdadeiro sentido da palavra, de uma praia pensada para 
crianças? O Iberostar Albufera Park roça literalmente a areia da praia maiorquina de Muro, 

com 5 quilómetros premiados com a Bandeira Azul, pela sua qualidade ambiental.

Um hotel adaptado à medida exata de toda a família que oferece espaço, tranquilidade e excelentes instalações. 
Os clientes mais novos poderão desfrutar das piscinas infantis, dos escorregas de água, do mini buffet 

e do programa de atividades Star Camp. Os nossos 4 restaurantes garantem uma boa imersão na famosa 
dieta mediterrânica. E se vier com a sua cara-metade ou amigos, aproveite os serviços Star Prestige com 

um bom cocktail no Sky Bar Star deleitando-se com as melhores vistas sobre a Baía de Alcudia.
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T:  +34 971 89 02 29
E:  albufera.playa@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

Situado em frente ao mar e perto do ecossistema único de s’Albufera

Star Prestige com os melhores quartos e áreas exclusivas

Quartos de casal pensados para uma estadia a dois

Centro SPA Sensations, com tratamentos e 8 tipos de massagens 

Sabia que o Parque Natural da Albufera contém o conjunto de ecossistemas com maior biodiversidade de 
todas as Ilhas Baleares? Pode desfrutá-lo pedalando cinco minutos a partir do Iberostar Albufera Playa.

Este hotel oferece-lhe os melhores serviços tocando literalmente na Playa de Muro, de Bandeira 
Azul, pela sua categoria ambiental. Desfrute da melhor vista da Baía de Alcudia a partir da zona 
só para adultos Star Prestige do Iberostar Albufera Playa, com camas de dossel exteriores e uma 

piscina reservada, e mergulhe na cozinha maiorquina em qualquer um dos nossos 4 restaurantes.

Nunca estará tão 
perto do mar
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T:  +34 971 89 05 53
E:  alcudia.park@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

Estreie um hotel com tudo, 
junto ao Mediterrâneo

Situado mesmo à frente da maior praia da ilha

Áreas exclusivas Star Prestige

Entretenimento infantil para todas as idades com o Star Camp

Totalmente remodelado em 2018

Sabia que a praia de Alcudia, premiada com a Bandeira Azul europeia pela sua excelência, é a mais comprida 
e acessível de Maiorca? Por isso, é ideal para as suas férias em família. O Iberostar Alcudia Park trata do 
resto: um hotel a estrear, junto à praia, luminoso e vanguardista, com quartos pensados para passarem 
tempo juntos. Temos uma infinidade de atividades para os mais pequenos, piscina exterior, Aqua Fun e 

aquecida, instalações para ciclistas e mais de 7 opções com a melhor gastronomia mediterrânica.

Quer organizar uma escapadinha romântica? Sem problema, também estamos preparados: a zona 
Star Prestige oferece tranquilidade e um roof top Lounge, com vista sobre a Baía. Um segredo? 

Com crianças ou sem elas, passe pelo SPA Sensations. O seu corpo não se esquecerá!
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T:  +34 971 89 44 10
E:  ciudad.blanca@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · BAHÍA DE ALCUDIA

Localização idílica em frente à praia e rodeado de pinhais

Quartos pensados para a melhor estadia em família

Programa de entretenimento infantil Star Camp

Cozinha mediterrânica e chill out no Beach Club, junto à praia

Sabia que o Iberostar Ciudad Blanca fica à beira-mar e a menos de 5 km da cidade 
fortificada de Alcúdia, que é uma das povoações mais bonitas de Maiorca?

Se ficar alojado no nosso hotel, juntará todo o conforto de umas férias à distância de uma 
pequena caminhada para a praia mais comprida, acessível e familiar de Maiorca. Para a 

desfrutar, oferecemos-lhe, à beira-mar, a melhor gastronomia no nosso Sea Soul Restaurant & 
Beach Club. E no hotel, aguardamos por si com quartos familiares e com todo o entretenimento 

do Star Camp e das suas atividades para os mais pequenos, que inclui a dos escorregas. Tudo 
isto rodeado por pinhais e jardins que lhe permitirão respirar a beleza do Mediterrâneo.

Um hotel para desfrutar da praia, da 
história e da beleza do Mediterrâneo
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T:  +34 971 330 607
E:  santa.eulalia@iberostar.com

ESPANHA · IBIZA · SANTA EULALIA DEL RÍO

Em frente à praia de S’Argamassa e rodeado de flora autóctone

Serviços VIP e zonas reservadas com Star Prestige

Todo o relaxamento e intimidade de um hotel especializado para adultos

Sea Soul Beach Club sobre o mar e com vista para Formentera

Em frente à praia de S’Argamassa e rodeado de pinhais e flora autóctone, o Iberostar 
Selection Marbella Santa Eulalia é um hotel especializado para adultos, onde se 

poderá perder e reencontrar. Desfrute da beleza do Mediterrâneo e da intimidade que 
merece o seu descanso. Não perca o entardecer no Sea Soul Beach Club, localizado 

num molhe acima do mar e de frente para uma vista única de Formentera. E relaxe na 
zona wellness, sem perder a oportunidade de ficar em forma no nosso ginásio.

Se merece um prémio especial? Não duvide. O serviço Star Prestige oferece-lhe um atendimento 
de alta qualidade com receção própria, sala de relax e sky lounge exclusivo, no qual aguarda 

por si um solário com camas de dossel exteriores e piscina com efeito de “infinito”. 

Um refúgio de paz, para 
uma escapadinha a dois
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WI-FREE

IBEROSTAR GRAND 
PORTALS NOUS 

T:  +34 971 100 215
E: portals.nous@iberostar.com

WI-FREE WI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION 
PLAYA DE PALMA 

IBEROSTAR SELECTION 
LLAUT PALMA 

IBEROSTAR SELECTION 
PLAYA DE MURO VILLAGE 

STAR 
PRESTIGE

STAR 
PRESTIGE

T:  +34 971 26 64 50
E:  royal.playa.de.palma@iberostar.com

REFURBISHED

T:  +34 971 596 070 
E:  llaut.palma@iberostar.com

NEW

T:  +34 971 890 460
E:  playa.de.muro.village@iberostar.com

ESPANHA · MAIORCA · PORTALS NOUS

LOCALIZAÇÃO
Na enseada de Portals Nous
Diretamente sobre a praia
A 2 km de Puerto Portals
A 11 km Palma de Maiorca
A 20 km do aeroporto

ALOJAMENTO
66 quartos, incluindo 
duplos e suites
Suites temáticas: Stargazer, 
Games, Naughty, Heritage e Spa

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina com zona de solário 
Spa
7 cabines para tratamentos ($)
Sala de exercícios orientados, 
sala de relaxamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento ($)
Serviço de mordomo validado 
pelo British Butler Guild
Guest Experience Service: reserva 
de restaurantes, clubs, shows, 
barcos, jets, personal shopper...
Serviço de transfers de luxo ($)

GASTRONOMIA
Restaurante à la carte centrado 
em gastronomia orgânica 
local e internacional
Lobby bar, wellness bar e 
champagne bar by Moet
Room Service 24h 

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio 24h 
Campos de golfe nas 
proximidades ($)

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE PALMA

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de Palma
A 15 km de Palma
A 3 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
182 quartos totalmente 
reformulados, incluindo duplos, 
familiares, junior suites, quartos 
acessíveis e quartos Star Prestige

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
1 piscina exterior com zona 
de solário ajardinada
Solário com piscina efeito de 
“infinito” (Star Prestige)
Zona chill out com 
Champagne Bar
Bar lounge e bar piscina
Wi-Fi gratuito
Spa
Garagem ($)
Sala de reuniões de 70 m2 ($)
Zona comercial em frente 
ao passeio marítimo
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com 
minibar de boas-vindas 
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 
camas balinesas
Infinity pool

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Restaurante à la carte
Snack-Bar
Room Service 24h

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Zona atividades fitness
Atividades de lazer e aventura ($)
8 campos de golfe nas 
proximidades ($)
Vasta oferta de desportos 
aquáticos (no verão) ($)
Programa de animação

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE PALMA ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

LOCALIZAÇÃO
Na praia
A 5 km do Porto de Alcudia
A 65 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
202 quartos superiores 
redecorados, incluindo 
duplos e familiares

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores
Piscina aquecida 
4 bares, incluindo 2 
cocktail bars, 1 pool bar
Wi-Fi gratuito
Spa
Zona chill out em 
frente ao mar ($)
Lista de Almofadas
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet
Restaurante à la carte
Room Service 24h
Burger House

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Grande variedade de 
desportos aquáticos
Centro de mergulho ($)
Zona desportiva ao ar livre
Atividades organizadas
Sala de fitness
Campo de golfe nas 
proximidades (18 buracos)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Piscina separada
Zona de jogos aquáticos 
(splash area)
Menu infantil
Comida para bebés

LOCALIZAÇÃO
Na 2.ª linha da praia
A 15 min do centro da cidade
A 7 km da zona comercial
A 4 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
186 quartos, incluindo quartos 
Deluxe, Suites, Junior Suites 
e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores
3 bares:
Lobby Bar, KATAGI Blau 
Rooftop Bar e Norai Bar
Wi-fi gratuito
Spa com 7 cabines de 
massagem ($)
Tratamentos de beleza
Cofre
Serviço de lavandaria ($)
Sala de conferências com 
capacidade para 110 pessoas
Parque de estacionamento 
coberto ($)

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com 
minibar de boas-vindas
Atenções VIP com receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 
camas de dossel

GASTRONOMIA
Restaurante com buffet 
e show cooking
2 restaurantes à la carte
Noites temáticas

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio (a partir dos 18 anos)
3 campos de golfe nas imediações

CRIANÇAS
Serviço de babysitting ($)

PÁGINA 58 PÁGINA 60 PÁGINA 62 PÁGINA 64
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WI-FREE WI-FREE WI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR 
JARDÍN DEL SOL SUITES 

IBEROSTAR 
BAHÍA DE PALMA 

IBEROSTAR 
CRISTINA 

IBEROSTAR 
CLUB CALA BARCA 

T:  +34 971 691 312
E:  jar.rec@iberostar.com

FOR ADULTS FOR ADULTSSTAR 
PRESTIGE

T:  +34 971 26 43 00
E:  bahia.de.palma@iberostar.com

REFURBISHED

T:  +34 971 49 22 11
E:  cristina@iberostar.com

T:  +34 971 65 82 41
E:  club.cala.barca@iberostar.com

ALL INCLUSIVE AQUA FUN

ESPANHA · MAIORCA · COSTA DE LA CALMA

LOCALIZAÇÃO
Sobre a Baía de Santa Ponsa
A 1,5 km de Santa Ponsa
A 33 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
260 quartos, incluindo suites, 
junior suites com jacuzzi 
interior, junior suites Penthouse 
e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores
Piscina aquecida 
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
3 salas de reuniões
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com 
minibar de boas-vindas 
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge bar, TV e jornais diários  
Solário exclusivo com 
camas balinesas

GASTRONOMIA
Restaurante mediterrânico
Teppanyaki 
Snack-Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
5 campos de golfe nas 
proximidades com 
tarifas especiais
Sala de fitness
Caminhadas
Atividades organizadas
Vasta oferta de desportos náuticos
Centro de mergulho
Programa de animação

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo
Casino a 18 km

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE PALMA

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de Palma 
A 15 km de Palma
A 6 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
217 quartos, incluindo duplos, 
junior suites, sky rooms, 
localização privilegiada, 
superiores e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Duas piscinas exteriores, 
uma no terraço
Jacuzzis exteriores e interiores
3 bares, incluindo Sea Soul Beach 
Club, Cosmopolitan e Sky Bar ($)
Sky Bar interior junto à 
piscina suspensa ($)
Wi-Fi gratuito
Spa
Lista de tratamentos 
e massagens ($)
Estacionamento ($)
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Sea Soul Beach Club ($) 

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas ($)
Atividades organizadas: 
Segway, catamarã, passeio 
de balão, vela, etc. ($)
4 campos de golfe nas 
proximidades ($)
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE PALMA

LOCALIZAÇÃO
A 80 m de Playa de Palma
A 15 km de Palma
A 3 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
405 quartos totalmente 
renovados, incluindo duplos, 
triplos, familiares, suites 
e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Piscina aquecida com 
circuito de águas
1 bar
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Salas de conferências
Parking público
Serviço médico ($)
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Snack-Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Zona cicloturista de 
primeira qualidade
Parque coberto para bicicletas
Desportos aquáticos (no verão) ($)
Campos de ténis, de 
padel e de futebol ($)
Atividades organizadas ($): 
Segway, passeios de catamarã 
e de balão, caiaque, etc.
4 campos de golfe nas 
proximidades
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Piscina integrada
Parque infantil

ESPANHA · MAIORCA · PORTO PETRO

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa Cala 
Barca Trencada
A 2 km de Porto Petro
A 56 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
734 quartos, incluindo duplos, 
familiares, apartamentos, junior 
suites, suites e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
5 piscinas exteriores
Piscina semiolímpica aquecida
5 bares
Wi-Fi gratuito 
4 cabines para tratamentos ($) 
Zona comercial e supermercado
Serviço médico ($)
Unlimited Services

GASTRONOMIA
3 restaurantes buffet
Beach House Restaurant ($)
Food trucks (época alta)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Centro de PADI (mergulho) 
e deportes aquáticos ($)
Vólei de praia 
Campo de futebol de 7 
com relva artificial 
3 campos de padel
3 campos de ténis
Atividades organizadas ($): 
Excursões por terra e mar, 
mergulho em grutas, escalada, 
viagem de balão, etc.
Campo de golfe nas imediações

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada). 
Parque aquático 
3 piscinas separadas
Parque infantil
Menu infantil

PÁGINA 66 PÁGINA 68 PÁGINA 70 PÁGINA 72
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WI-FREEWI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR HERITAGE
LLUM PORTOCOLOM 

IBEROSTAR 
CALA MILLOR 

IBEROSTAR 
CALA DOMINGOS 

IBEROSTAR 
PINOS PARK 

FOR ADULTS AQUA FUN

T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

T:  +34 971 100 505
E:  cala.millor@iberostar.com

T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

T:  +34 971 56 41 00
E:  pinos.park@iberostar.com

NEW

NEW FOR FAMILIES 

ALL INCLUSIVE

WI-FREE

AQUA FUN

ESPANHA · MAIORCA · CALA MILLOR

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia
Perto do passeio marítimo 
de  Cala Millor
A 70 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
171 quartos totalmente 
renovados, incluindo duplos, 
localização privilegiada, junior 
suites e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Wi-Fi gratuito
Spa
Tratamentos e massagens ($)
Unlimited Services opcional ($
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
2 bares, um deles Chill out 

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Grande variedade de 
desportos aquáticos ($)
Atividades organizadas ($)
5 campos de golfe nas 
proximidades ($)
Ginásio

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
(em época alta)
Música ao vivo

LOCALIZAÇÃO
Na zona de Calas de 
Mallorca, com acesso direto 
a Cala Domingos Petit
A 60 km do aeroporto
Perto de locais turísticos, como 
as Cuevas del Drach e dels Hams

ALOJAMENTO
422 quartos, a maioria familiares 
com terraço e acesso aos jardins

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas, uma delas infantil 
e outra com secção infantil
Minimarket

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet
3 bares

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Área de lazer para 
atividades ao ar livre
Bilhar ($)
Pingue-pongue

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)

LOCALIZAÇÃO
A 35 m do mar
O hotel está situado em 
Portocolom a 60 km (52 
min.),  a partir do aeroporto
Perto de pontos de interesse, 
como as Cuevas del Drach

ALOJAMENTO
60 quartos incluindo individuais, 
duplos, suites, junior suites 
e penthouse com jacuzzi

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina
Solário
Spa com sauna, banho turco, 
circuito de águas e massagens
Salão de beleza e 
tratamentos de estética
Wi-Fi gratuito

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante à la carte

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Programa de atividades 
desportivas
Aluguer de bicicletas
Atividades náuticas ($)
Passeios de barco
Mergulho
Atividades aquáticas

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo

ESPANHA · MAIORCA · CALA RATJADA

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de 
Font de sa Cala
A 4 km de Cala Ratjada
A 82 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
202 quartos, incluindo 
duplos, familiares, suites 
e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
3 bares
Wi-Fi gratuito
Supermercado junto ao hotel
Serviço médico ($)
Unlimited Services
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos em 
Font de sa Cala ($)
Zona fitness com spinning
Ténis, vólei de praia, 
basquetebol, futebol, etc.
Atividades organizadas 
($): canoagem, caminhada, 
escalada, mergulho, etc.
Campo de golfe em 
Capdepera (6 km) ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
3 piscinas separadas, 
uma com escorregas
Minipista de aventura
Parque infantil e zona 
lúdica para bebés
Menu infantil

ESPANHA · MAIORCA ·  PORTOCOLOM ESPANHA · MAIORCA · CALAS DE MALLORCA

PÁGINA 74 PÁGINA 76 PÁGINA 78 PÁGINA 80
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WI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR 
ALBUFERA PLAYA 

IBEROSTAR 
ALCUDIA PARK 

AQUA FUN

REFURBISHED

STAR 
PRESTIGE

STAR 
PRESTIGE

T:  +34 971 89 02 29
E:  albufera.playa@iberostar.com

T:  +34 971 89 05 53
E:  alcudia.park@iberostar.com

WI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR 
PLAYA DE MURO 

IBEROSTAR 
ALBUFERA PARK 

AQUA FUNAQUA FUN

T:  +34 971 89 40 64
E:  playa.de.muro@iberostar.com

REFURBISHED

REFURBISHED

T:  +34 971 89 03 18
E:  albufera.park@iberostar.com

STAR 
PRESTIGE

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de Muro
A 5 km de Puerto de Alcudia
A 65 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
446 quartos remodelados, 
incluindo duplos, familiares, 
junior suites e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores
Piscina e jacuzzi aquecidos
4 bares
Wi-Fi gratuito
Spa
Tratamentos e massagens ($) 
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Restaurante buffet 
exterior e esplanada
Restaurante GUST à la carte 
Beach Bar
Snack-Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Grande variedade de 
desportos aquáticos
Zona desportiva ao ar livre
Atividades organizadas
Instalações para cicloturistas
Sala de fitness
Campo de golfe nas 
proximidades ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Piscina separada, 
coberta e aquecida
Zona de jogos aquáticos 
(splash area)
Menu infantil
Comida para bebés

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de Muro
A 3 km de Ca’n Picafort
A 65 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)
A 8 km de Puerto de Alcudia

ALOJAMENTO
260 quartos, incluindo familiares, 
junior suites, quartos Star 
Prestige e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Piscina e jacuzzi aquecidos 
2 bares
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Serviço médico ($)
3 salas de reuniões
Unlimited Services
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com máquina 
e minibar de boas-vindas
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 
camas balinesas

GASTRONOMIA
3 restaurantes buffet 
com show cooking
1 restaurante à la carte (almoço)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas ($)
Sea House ($)
Sala de fitness
Atividades na praia ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo
Discoteca (na época alta)

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Parque aquático 
1 piscina infantil separada
Parques infantis

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de Muro
A 3 km de Ca’n Picafort
A 8 km de Puerto de Alcudia
A 65 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
350 quartos com design exclusivo, 
incluindo duplos, suites, quartos 
Star Prestige e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores
Piscina e jacuzzi aquecidos
2 bares
Wi-Fi gratuito
Spa
3 salas de reuniões
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com máquina 
e minibar de boas-vindas
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 
camas balinesas

GASTRONOMIA
3 restaurantes buffet 
com show cooking
Restaurante à la carte (almoço)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas ($)
Sea House ($)
Ténis, pádel, vólei de praia, 
basquetebol, futebol, etc.
Atividades organizadas ($): 
Nordic Walking, passeios 
a cavalo, vela, etc.
Sala de fitness
Campo de golfe nas  
proximidades ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Parque aquático 
Piscina infantil separada
Parques infantis

ESPANHA · MAIORCA · PLAYA DE MURO

LOCALIZAÇÃO
Ao pé da Playa de Muro
A 6 km de Puerto de Alcudia
A 8 km de Ca’n Picafort
A 60 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
366 quartos, incluindo duplos, 
familiares, junior suites e 
quartos Star Prestige

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Piscina aquecida
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Zona comercial nas imediações
Serviço médico ($)
Unlimited Services opcional ($)
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Quartos superiores com 
máquina de café e minibar ($)
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com camas 
de dossel exteriores e Sky Bar

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Snack-Bar Praia

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Grande variedade de 
desportos aquáticos ($)
Sea House ($)
Atividades organizadas ($)
Equipa de ciclismo 
Max Hürzeler ($)
Campo de golfe nas  
proximidades ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
para todas as idades
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
1 piscina exterior
Parque infantil renovado
Menu infantil
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WI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR 
CIUDAD BLANCA 

IBEROSTAR SELECTION 
SANTA EULALIA IBIZA 

AQUA FUN STAR 
PRESTIGE

T:  +34 971 89 44 10
E:  ciudad.blanca@iberostar.com

T:  +34 971 330 607
E:  santa.eulalia@iberostar.com

FOR ADULTS

ESPANHA · MAIORCA · BAHÍA DE ALCUDIA

LOCALIZAÇÃO
Junto a Playa de Alcudia
A 3 km de Puerto de Alcudia
A 60 km do Aeroporto 
de Palma (PMI)

ALOJAMENTO
303 quartos, incluindo 
apartamentos, estúdios 
e quartos Star Pets

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores e jacuzzi
2 bares
Wi-Fi gratuito
2 cabines para tratamentos ($) 
Zona comercial
Unlimited Services
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Sea Soul Beach Club ($)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
Zona de tiro, campo de 
vólei e de pádel 
Atividades organizadas ($): 
mergulho, passeios de balão, 
pesca, vela, caminhada, etc.
Campo de golfe nas imediações ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Parque aquático (dos 
3 aos 12 anos) 
Piscina integrada
Zona de jogos

ESPANHA · IBIZA · SANTA EULALIA DEL RÍO

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa Cala 
s’Argamassa
A 2 km de Es Canar
A 18 km de Ibiza
A 20 km do Aeroporto 
de Ibiza (IBZ)

ALOJAMENTO
229 quartos, incluindo duplos, 
junior suites, suites, quartos Star 
Prestige e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Nova zona de piscinas com solário
Praia com zonas de areia
2 bares, incluindo um bar 
temático para animar os serões
Wi-Fi gratuito
Cabines de massagens ($)
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Quartos superiores com máquina 
e minibar de boas-vindas
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 
camas de dossel exteriores 
e espreguiçadeiras

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Sea Soul Beach Club ($)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Voleibol, ioga, spinning, aqua 
fit, nordic walking, scuba diving 
(prova gratuita), caiaque e 
paddle surf (prova gratuita)

ENTRETENIMENTO
Excursões: visita ao Hippy 
Market de Punta Arabí 
Ateliers: cooking class, face 
mask, atelier de ervas
Animação noturna: White 
Party, Percusax, Funky Night, 
Flower Power, Live Music Duo
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Iberostar Selection Andalucía Playa

Iberostar Royal Andalus
 · Iberostar Golf Club Real Novo Sancti Petri

Iberostar Selection Marbella Coral Beach

Iberostar Costa del Sol

Iberostar Málaga Playa

Iberostar Isla Canela

Andaluzia

CH I CL ANA

MAR B E LL A

TO R R OX COSTA

PU NTA D E L M O R AL

Málaga

Gibraltar

Sevilla

Jerez

Chiclana Marbella

Punta del 
Moral

Torrox-Costa

Oceano atlântico Mar mediterrâneo
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T:  +34 956 49 70 60 
E:  andalucia.playa@iberostar.com

ESPANHA · ANDALUZIA · CHICLANA

Situado frente à imensa e histórica Praia La Barrosa

Campo de golfe próprio com 36 buracos, desenhado por Severiano Ballesteros

Buffet de mercado, restaurante de cozinha local e Sea Soul junto à praia

Arquitetura andaluza com vastas zonas comuns

Sabia que a Praia La Barrosa presenciou, em 1811, à vitória das tropas anglo-espanholas 
contra Napoleão? Hoje, essa praia frente ao Atlântico é uma joia de sustentabilidade, 

premiada como um dos melhores exemplos de equilíbrio ecológico em Espanha.

Iberostar Selection Andalucía Playa é um hotel de 5 estrelas localizado no melhor 
acesso a esta praia histórica. Relaxe na piscina do nosso Spa-Wellness e desfrute 

da deliciosa gastronomia andaluza ou da beleza dos nossos jardins. E, claro, 
não se esqueça de jogar no nosso Clube de Golfe, uma obra-prima de Severiano 

Ballesteros com 36 buracos concebidos para os espíritos mais desportistas

Um hotel de luxo junto à obra-
prima de Severiano Ballesteros
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T:  +34 956 49 41 09
E:  royal.andalus@iberostar.com

ESPANHA · ANDALUZIA · CHICLANA

Situado frente à impressionante praia La Barrosa

Exclusivo Sea Soul Beach Club, com gastronomia local

Star Camp com atividades infantis, para todas as idades

Campo de golfe próprio desenhado por Severiano Ballesteros

Sabia que a praia La Barrosa é uma das mais bonitas e sustentáveis de Espanha? Por isso, 
os seus mais de 5 km de areia fina frente ao Atlântico somam reconhecimentos, como a 

bandeira de Ecopraia, o Q de qualidade turística ou a apreciada Bandeira Azul.

O Iberostar Royal Andalus é um fantástico hotel para famílias, localizado no melhor acesso à 
praia La Barrosa. Trata-se de um dos 5 melhores hotéis com Tudo Incluído de Espanha e um dos 10 

melhores da Europa, de acordo com a TripAdvisor. Desfrute dos seus quartos familiares e da zona de 
piscinas infantis entre dragões e barcos vikings. E, se deseja um momento de paz, vá até à piscina 

de adultos ou ao clube de golfe e desfrute dos 36 buracos concebidos por Severiano Ballesteros. 

Férias em família na premiada 
praia La Barrosa
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T:  +34 95 282 45 00
E:  hotel.coral.beach@iberostar.com

ESPANHA · ANDALUZIA · MARBELLA

Novo hotel frente ao mar, 
no coração de Málaga

Excelente localização, a apenas 1 km de Puerto Banús

2 magníficas piscinas exteriores, uma destas aquecida

Sea Soul Restaurant & Beach Club, com cozinha mediterrânica

Renovado totalmente, entre 2018 e 2019

Sabia que Marbelha tem um microclima de 18ºC de temperatura mínima todo 
o ano, devido às montanhas que a protegem na faixa norte?

Desta forma pode desfrutar todo o ano da praia. Iberostar Marbella Coral Beach é o melhor lugar para isso. Mesmo frente ao mar, 
a 1 km de Puerto Banús e a 5 km do centro de Marbelha, este hotel a estrear dispõe de um Beach Club em frente à praia e de um 

restaurante, para desfrutar da melhor gastronomia andaluza, à beira-mar. Temos ainda 2 piscinas exteriores, sendo uma destas 
aquecida, spa e uma zona wellness onde pode voltar a reencontrar-se e, junto ao hotel, existem 10 campos de golfe – à sua escolha.

Já esteve alguma vez num quarto temático? Faça a experiência! Escolha entre 
Penthouse, Sharing Pool, Sharing Jacuzzi, Do nothing e Cine.
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T:  +34 952 000 320
E:  costa.del.sol@iberostar.com

ESPANHA · ANDALUZIA · ESTEPONA

Localização privilegiada em frente à praia El Saladillo

9 tipos de quartos, incluindo suites com piscina

Sea Soul Restaurant & Beach Club, com cozinha mediterrânica

Spa & Centro Wellness com 950 m2, massagens e tratamentos

Sabia que em Málaga o sol brilha mais de 320 dias por ano? Pode confirmá-lo no Iberostar Costa del Sol, um 
hotel localizado na praia mais extensa de Estepona. Escolha entre os diferentes tipos de quartos, embora lhe 
recomendemos as suites com piscina privativa ou as sharing pool com vista para o mar. Se vier em família, 

temos quartos para partilhar espaço e tempo e uma infinidade de atividades no nosso Star Camp.

Enquanto as crianças se divertem, desfrute da cozinha andaluza no Seasoul Restaurante & Beach Club, junto à praia, ou relaxe 
nos nossos quase 1000 metros quadrados de Spa & Centro Wellness, com 8 zonas de águas e mais de 20 massagens e tratamentos.

Dizem que o sol passa o inverno em Málaga e também o verão. Aguardamos por si!

Um Tudo Incluído cheio de 
diversão, atividades e descanso
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T:  +34 952 52 75 94
E:  malaga.playa@iberostar.com

ESPANHA · ANDALUZIA · TORROX-COSTA

Situado frente à praia Las Dunas e junto ao passeio marítimo

Oferece quartos familiares e apartamentos espaçosos com cozinha

Zonas ajardinadas bonitas e amplas

Programa infantil Star Camp completo, para todas as idades

Sabia que o Iberostar Málaga Playa lhe permite desfrutar da praia junto ao 
mesmo e conhecer também o melhor de Granada e Málaga?

Iberostar Málaga Playa é um hotel de design andaluz, espaçoso e ajardinado, com quartos e apartamentos 
pensados para famílias e um buffet com terraço exterior, para que sinta o melhor clima da Europa. 

Para os mais pequenos, espera-os a piscina com escorregas e uma infinidade de atividades do nosso 
Star Camp. A praia está a um minuto e tem também a beleza da Andaluzia na palma da sua mão. 

Rodeiam-nos aldeias encantadoras como Nerja, Frigiliana ou Ronda. E, a apenas uma hora, a universal 
Alhambra de Granada, Património da Humanidade e joia de Espanha. Existem férias mais completas?

Estreie o hotel na praia e 
não perca a Alhambra
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T:  +34 959 47 95 65
E:  isla.canela@iberostar.com

ESPANHA · ANDALUZIA · PUNTA DEL MORAL

Em frente à praia de Punta del Moral

Programa infantil Star Camp, segmentado por idades

Sea Soul Beach Club, com restaurante e camas de dossel exteriores

Centro SPA Sensations, com massagens e tratamentos

Sabia que Punta del Moral é uma praia extensa e tranquila com pouca ondulação e muito larga 
na qual se formam umas piscinas naturais, que os mais pequenos adoram? Sabia também 

que Isla Canela é uma encruzilhada perfeita entre a cultura portuguesa e a espanhola que lhe 
permite ir passar o dia a Sevilha e Huelva ou a Faro, Albufeira, Portimão e Lagos?

Iberostar Isla Canela é um hotel familiar e acolhedor junto à praia e em frente a um grande passeio, para desfrutar dos 
entardeceres. Está tudo pensado para as famílias: quartos com ligação, uma grande piscina exterior com um bar para se 

refrescar a qualquer hora e uma piscina interior aquecida. Aproveite as muitas atividades para crianças e as inúmeras 
possibilidades de cuidar de si no spa ou através do programa Aliveness que o ajuda a reencontrar-se consigo próprio.

Gosta de fazer compras e de feiras? Não perca o leilão de peixe de Isla Cristina, é inesquecível!

7 quilómetros de praia, entre o 
mar e os pântanos do Guadiana
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WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION 
ANDALUCÍA PLAYA 

T:  +34 956 49 70 60 
E:  andalucia.playa@iberostar.com

IBEROSTAR 
ROYAL ANDALUS 

WI-FREEAQUA FUN

T:  +34 956 49 41 09
E:  royal.andalus@iberostar.com

IBEROSTAR GOLF CLUB 
REAL NOVO SANCTI PETRI 

T:  +34 956 494 005
E:  gsp.rsv@iberostar.com

WI-FREE

IBEROSTAR  SELECTION
MARBELLA CORAL BEACH 

T:  +34 95 282 45 00
E:  hotel.coral.beach@iberostar.com

REFURBISHEDREFURBISHED

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de La Barrosa  
(Bandeira Azul 2017)
A 8 km de Chiclana
A 50 km do Aeroporto 
de Jerez (XRY)
A 140 km do Aeroporto 
de Sevilha (SVQ)

ALOJAMENTO
274 quartos, incluindo duplos, 
junior suites,  
suites, suites superiores 
e acessíveis
Quartos com sharing pool

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas exteriores, 
uma aquecida
Piscina coberta ($)
Menu de almofadas e roupões ($)
2 bares com serviço de esplanada
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Salão de beleza ($)
2 salas de conferências 
com luz natural
Hotel acessível 
Parque de estacionamento 
coberto ($)
Tudo incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet “Mercado 
Gastronómico”
Restaurante La Bodega  
Restaurante Cataria à la carte ($)
Sea Soul Beach Club (verão) ($)
Serviço de quarto

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe de 36 
buracos junto ao hotel ($) 
Academia de golfe Iberostar ($)
Match Point Tenis Academy ($)
Escola de mergulho 
nas imediações ($)
Escola de equitação a 700 m ($)
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação noturno
Música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações adaptadas 
a diferentes idades (de acordo 
com temporada) (localizado 
no Iberostar Royal Andalus) 
Piscina separada

ESPANHA · ANDALUZIA · CHICLANA ESPANHA · ANDALUZIA · CHICLANA

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de La Barrosa 
(Bandeira Azul 2017)
A 8 km de Chiclana
A 50 km do Aeroporto 
de Jerez (XRY)
A 113 km do Aeroporto 
de Gibraltar (GIB)
A 140 km do Aeroporto 
de Sevilha (SVQ)

ALOJAMENTO
447 quartos, incluindo duplos, 
familiares, suites, junior suites, 
familiares, triplos e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores
Piscina interior aquecida ($) 
4 bares, incluindo o Sea Soul 
Beach Club (verão) ($)
Wi-Fi gratuito 
Spa ($)
Salão de beleza ($)
2 salas de conferências ($)
Tudo incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Restaurante à la carte (verão) ($)
Sea Soul Beach Club (verão) ($)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe de 36 buracos 
junto ao resort Iberostar Real 
Novo Sancti Petri Golf Club
Iberostar Tenis & Pádel Center ($)
Match Point Tenis Academy ($)
Atividades organizadas ($)
Academia de golfe Iberostar ($)
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos, música ao 
vivo e shows variados

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada) 
Parque aquático infantil 
Piscina separada
Parque infantil
Menu infantil

ESPANHA · ANDALUZIA · CHICLANA

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de La Barrosa
Situado junto aos hotéis 
Iberostar Royal Andalus e 
Iberostar Andalucía Playa
A 50 km do Aeroporto 
de Jerez (XRY)
A 140 km do Aeroporto 
de Sevilha (SVQ)

PERCURSO
Dois percursos de 18 
buracos: Mar & Pinos 
Hoyos Mar: 4 Par 3, 10 
Par 4 e 4 Par 5 
Hoyos Pinos: 6 Par 3, 
6 Par 4 e 6 Par 5 
Tipos de relvado: Cynodon 
Dactylon (Tee), Agrostis 
Stolonifera (Green), 
Mezcla (Calle e Rough) 
Marcas amarelas: Rating 
72.6 Slope 135 (A) Rating 
71.8 Slope 137 (B)
Quatro tees de saída desde 
entre 5185 metros (Vermelhas, 
percurso B) e 6460 metros 
(Brancas, percurso A)

INSTALAÇÕES
Mais de 6 hectares para praticar
Driving Range de 280 metros com 
capacidade  
para 110 jogadores simultâneos
2 putting greens, 3 chipping 
greens, 9 buracos curtos de Pitch 
& Putt e 8 greens de treino de  
jogo curto
9 buracos Par 3 (Par 27) com 
distâncias entre  
40 e 60 metros
Casa Club: Restaurante 
“Los Olivos”, cafetaria com 
esplanada e vista para o campo. 
Dispõe de área infantil 
Loja Pro Shop com roupa 
e acessórios de golfe
Organização de eventos e 
torneios para empresas
Campo de críquete 
com instruções

ACADEMIA
Profissionais bilingues, 
membros da PGA
A metodologia integra 
tecnologia, preparação física, 
psicológica e nutricional
Os programas foram concebidos 
para todos os níveis, todas as 
idades e em três idiomas
Zona de análise de vídeos

ESPANHA · ANDALUZIA · MARBELLA

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia Río Verde 
(Bandeira Azul 2017)
A 1 km de Puerto Banús
A 58 km do Aeroporto 
de Málaga (AGP)
A 57 km do Aeroporto 
de Gibraltar (GIB)

ALOJAMENTO
172 quartos, incluindo duplos, 
junior suites,  
suites e suites superiores
Novos quartos temáticos
Novos quartos sharing pool 
e Penthouse com jacuzzi

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores aquecidas 
de acordo com a estação
Cocktail bar, Snack-bar e lobby bar 
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Estacionamento coberto ($) e 
estacionamento externo gratuito
3 salas de conferências
Hotel acessível
Tudo incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking 
Sea Soul Beach Club (verão) ($) 
Snack-Bar 
Lobby bar 

ATIVIDADES DESPORTIVAS
10 campos de golfe 
nas imediações
Centro de equitação 
nas imediações ($)
Ténis e padel nas imediações ($)
Desportos aquáticos (no verão) ($)
Escola de mergulho 
nas imediações ($)
Escola de paddle surf ($)
Excursões
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo
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WI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR 
COSTA DEL SOL 

IBEROSTAR 
ISLA CANELA 

FOR FAMILIES FOR FAMILIES 

T:  +34 952 000 320
E:  costa.del.sol@iberostar.com

WI-FREE

IBEROSTAR 
MÁLAGA PLAYA 

FOR FAMILIES 

AQUA FUN

T:  +34 952 52 75 94
E:  malaga.playa@iberostar.com

REFURBISHED

T:  +34 959 47 95 65
E:  isla.canela@iberostar.com

ESPANHA · ANDALUZIA · ESTEPONA

LOCALIZAÇÃO
Em frete à Playa de El Saladillo
Entre as localidades de 
Marbella e Estepona
A 10 minutos de Puerto Banús
A 45 minutos do 
Aeroporto de Málaga
A 57 km do Aeroporto 
de Gibraltar (GIB)

ALOJAMENTO
265 quartos, incluindo duplos, 
familiares, suites, junior suites, 
suites superiores e acessíveis
A maioria com vista de mar

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior e piscina infantil
Solário e jardins
2 bares, incluindo beach 
bar, bar teatro exterior 
Wi-Fi gratuito
Spa & Wellness ($)
Zona de jogos recreativos ($)
Parque de estacionamento 
coberto ($)
4 salas de reuniões e 
eventos com luz natural
Unlimited Services opcional 
Tudo incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Sea Soul Beach Club (verão) ($)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Reserva de excursões e 
atividades organizadas
Desportos náuticos 
nas imediações
Campos de ténis em 
frente ao hotel
Campos de golfe nas imediações 
com preços especiais para 
clientes Iberostar

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
de dia e de noite
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada) 
Piscina infantil
Parque infantil
Menu infantil

ESPANHA · ANDALUZIA · TORROX-COSTA

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Torrox-Costa
A 7 km de Nerja
A 64 km do Aeroporto 
de Málaga (AGP)

ALOJAMENTO
447 quartos, incluindo duplos, 
apartamentos de 1 e 2 quartos, 
junior suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Piscina interior aquecida
2 cocktail bars, 1 pool 
bar, 1 snack-bar
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Parque de estacionamento 
coberto ($)
Serviço médico ($)
Salas de conferências ($)
Unlimited Services opcional
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Snack-Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Zona desportiva ao ar livre
Excursões ($)
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho 
nas imediações ($)
Sala de fitness
2 campos de golfe nas 
imediações ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades.
(De acordo com temporada)
Parque aquático
Piscina separada
Parque infantil
Menu infantil

ESPANHA · ANDALUZIA · PUNTA DEL MORAL

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de 
Punta del Moral
A 6 km de Ayamonte
A 60 km do Aeroporto de 
Faro (FAO) e a 140 km do 
Aeroporto de Sevilha (SVQ)

ALOJAMENTO
300 quartos, incluindo 
quartos familiares, suites 
e quartos adaptados

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Piscina interior aquecida 
Piscina infantil separada
2 bares
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Salas de conferências
Parque de estacionamento 
coberto ($)
Unlimited Services ($)
Tudo incluído opcional

GASTRONOMIA
1 restaurante buffet 
com show cooking
Sea Soul Beach Club (verão) ($)
Snack-Bar na piscina

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Excursões ($)
Ampla oferta de desportos 
aquáticos ($)
Atividades organizadas
Sala de fitness
Campos de golfe nas 
imediações ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada) 
Piscina separada
Menu infantil

PÁGINA 112 PÁGINA 114 PÁGINA 116
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Iberostar Heritage Grand Mencey

Iberostar Grand El Mirador

Iberostar Grand Salomé

Iberostar Selection Anthelia

Iberostar Selection Sábila

Iberostar Bouganville Playa

Iberostar Las Dalias

Iberostar Selection Lanzarote Park

Iberostar La Bocayna Village 
Bungalows

Iberostar Selection  
Fuerteventura Palace

Iberostar Playa Gaviotas 

Iberostar Playa Gaviotas Park

TENERIFE
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FUERTEVENTURA
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FUERTEVENTURA LANZAROTE

TENERIFE
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Costa Adeje

Santa Cruz 
de Tenerife

Arrecife

Puerto del 
Rosario

Tenerife Sur

Tenerife Norte

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

Oceano 
Atlântico

Playa Blanca
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T:  +34 922 609 900
E: hotel.mencey@iberostar.com

ESPANHA · TENERIFE · SANTA CRUZ DE TENERIFE

O único hotel de 5 estrelas em Santa Cruz de Tenerife

10 salas de reuniões versáteis, com uma arquitetura única

4 restaurantes à la carte, com atenção especial para a cozinha local

Centro Spa completo, com 4500 m² para o bem-estar

Sabia que os antigos habitantes das Ilhas Canárias chamavam Mencey ao seu rei? O Iberostar Heritage Grand Mencey 
oferece uma experiência digna desse nome no único hotel verdadeiramente de luxo em Santa Cruz de Tenerife e 

a dez minutos a pé do centro. É por isso que foi eleito por monarcas, atores, músicos e artistas de renome.

Desfrute de um hotel de vanguarda que respeitou mais de 50 anos de história, preservando o encanto da 
arquitetura das Canárias. Relaxe nos seus jardins, na sua piscina e nos mais de 4500 m² de SPA Sensations.

Deixamos duas recomendações: prove a gastronomia das Canárias no restaurante Aborigen 
e tome um café no Iballa, uma referência na cidade por onde passaram todas as pessoas 

ilustres cujas fotografias se encontram nas suas paredes, e muitas mais.

Alojamento em altura no 
centro da cidade
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T:  +34 922 71 68 68
E: mirrec@iberostar.com

ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE

Situado na Playa del Duque e perto do campo de golfe

Star Prestige com serviço de mordomo e concierge

Hotel especializado para adultos, ideal para uma estadia romântica e descontraída

Suites espetaculares e Junior Suites com terraço

O Iberostar Grand El Mirador é um hotel especializado para adultos, com uma decoração cuidadosa 
e romântica e repleto de detalhes, que farão com que se sinta num conto de fadas. Está localizado 
na milha de ouro da Costa Adeje, junto à Playa del Duque e muito perto do campo de golfe. Todos 

os quartos estão virados para o mar e a nossa zona Star Prestige La Balconada, permite-lhe 
desfrutar de instalações únicas e serviço personalizado de mordomo e concierge.

Mime-se com um ambiente exclusivo num hotel de arquitetura única que respeita a essência das Ilhas Canárias 
e exala excelência, magia e elegância. Conheça a gastronomia local e internacional nos nossos 3 restaurantes e 

sinta o descanso dos nossos mais de 1000 m² de SPA Sensations. Descubra o verdadeiro significado de luxo.

Um hotel pensado até ao mais 
ínfimo detalhe, para o fazer sonhar 
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T:  +34 922 71 33 35
E: grand.hotel.salome@iberostar.com

ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE

Localização privilegiada na praia Fañabé

Suites com vista para o mar e banheira de hidromassagem

Máximo luxo especializado para adultos, para relaxar totalmente

Serviço de mordomo, para uma estadia personalizada

Este encantador hotel boutique para adultos garante-lhe um oásis de paz, em frente à praia. Desfrute da atenção 
personalizada do nosso serviço de mordomo em suites com uma espetacular vista para o mar. Relaxe nas nossas duas 
piscinas exteriores, ambas com vista sobre o oceano. Saboreie um pequeno-almoço gourmet no terraço de El Mirador. 

E aproveite, ainda, as vantagens de estar num dos melhores resorts da Europa, para aceder à sua oferta variada de bares 
e restaurantes e desfrutar do seu espaço e dos seus jardins, sem perder a privacidade de uma experiência exclusiva.

O nosso conceito de Iberostar Aliveness, propõe-lhe um reencontro consigo mesmo e com a 
natureza, que aprenda a ouvir o seu corpo, a satisfazer as suas necessidades com movimento 

e a alimentá-lo com as propostas gastronómicas do Iberostar Honest Food.

Um oásis de paz em Tenerife com 
detalhes que fazem toda a diferença
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T:  +34 922 71 33 35
E: anthelia@iberostar.com

PRÉMIO 
TRAVELLERS’ CHOICE  

DE 2012 A 2019  
DO TripAdvisor 

COMO O MELHOR HOTEL  
TUDO INCLUÍDO DE ESPANHA

ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE

Situado mesmo em frente da bonita praia Fañabé

Ideal para famílias, dispõe de animação infantil Star Camp

Escolhido durante 7 anos o melhor Tudo Incluído de Espanha, no Tripadvisor

2000 m² de piscinas, duas destas aquecidas

Consegue imaginar o motivo pelo qual o Iberostar Selection Anthelia é 
um dos hotéis mais premiado de Espanha e da Europa?

Se calhar é pela sua localização, mesmo frente a uma das melhores praias de Tenerife. Talvez seja pelos seus 4 
restaurantes, que conseguiram – por 7 anos consecutivos – o prémio de melhor Tudo Incluído do país.  Provavelmente 

serão as suas instalações familiares completas, com quartos preparados para desfrutar a contemplar o oceano. Ou talvez 
seja a causa do nosso novo Star Camp com instalações impressionantes e uma infinidade de atividades para os mais 
pequenos. Embora provavelmente a resposta também esteja nos 2000 metros quadrados de piscinas, Spa completo, 

dois ginásios, espaço, jardins e na decoração cuidada de um hotel, que parece um resort caribenho… O que é que acha?

Um 5 estrelas excelente e 
reconhecido por muitos motivos
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T:  +34 922 71 23 00
E:  sabila@iberostar.com

ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE

Um 5 estrelas especializado para adultos, que garante o seu descanso

Excelente localização com acesso direto à praia

Star Prestige com solário exclusivo e infinity pool

Mercado gastronómico com propostas locais inovadoras

Sabia que o Aloé Vera ou Sábila é uma planta que contém no seu 
interior inúmeros benefícios para o corpo humano?

O Iberostar Selection Sábila é um hotel especializado concebido para os adultos poderem abstrair-se de tudo: 
um hotel vanguardista de 5 estrelas que foi premiado pela sua decoração luminosa e minimalista. O seu 

mercado gastronómico oferece sete cozinhas especializadas para viajar através do contraste de sabores, aromas 
e texturas. E os seus mais de 600 m² de Spa são paragem obrigatória para redescobrir os benefícios do Aloé Vera. 

Venha desfrutar de um descanso assegurado junto ao mar, em Costa Adeje, onde as férias duram o ano todo.

Vanguarda e gastronomia ao 
serviço do seu descanso
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T:  +34 922 79 02 00/62
E:  bouganville.playa@iberostar.com

ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE

Localização ideal em frente à praia

Star Prestige, com áreas e serviços exclusivos

Novo Aquafun e programa Star Camp de animação infantil

Vista magnífica para o oceano, no solário

Em pleno passeio marítimo de San Eugenio, a 20 metros da praia El Bobo, junto ao porto de recreio 
Colón, para que seja fácil viajar, e muito perto de um campo de golfe. Iberostar Bouganville, 

melhor localizado é impossível. Um hotel para famílias onde os mais pequenos irão estrear o nosso 
novo Aquafun e desfrutar do nosso completo e divertido programa de atividades Star Camp.

Não traz crianças? Não há problema, a nossa zona Star Prestige dispõe de serviços 
exclusivos, quartos específicos, 3 solários com banheiras de hidromassagem e uma zona 

de águas. Não há desculpa para perder os 300 dias anuais de sol da Costa Adeje!

Um hotel para famílias a 
20 metros da praia
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T:  +34 922 79 27 12
E:  las.dalias@iberostar.com

ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE

Situado a 10 minutos de uma das melhores praias de Tenerife

Hotel Tudo Incluído para que a sua única preocupação seja desfrutar

Programa Star Camp de animação infantil

Quartos familiares espaçosos, até 6 clientes

Sabia que a Costa Adeje tem mais de 300 dias de sol por ano? Sabia que os hotéis para 
passar o verão com a família e a um passo da praia é a especialidade da casa?

Las Dalias é um hotel localizado a 10 minutos a pé de uma das melhores praias de Tenerife Sur. 
Dispomos de quartos amplos para famílias numerosas e de inúmeras atividades para os mais 
pequenos no nosso Star Camp. Desfrute de um Tudo Incluído inesquecível, com um buffet de 

primeira qualidade e uma ampla e variada oferta de snacks, aperitivos e lanches. Porque férias 
de verão em família com descanso e ao lado da praia é um luxo que todos merecemos!

Um Tudo Incluído para desfrutar 
de 300 dias de sol por ano



1 3 8 1 3 9

T:  +34 928 51 70 48
E:  lanzarote.park@iberostar.com

ESPANHA · LANZAROTE · PLAYA BLANCA

Situado em frente ao mar, no passeio marítimo de Playa Blanca

Star Prestige só para adultos com áreas exclusivas e restaurante privado

7 piscinas, parque aquático, escorregas e piscinas só para adultos

Top 3 Tudo Incluído de Espanha em gastronomia, segundo o TripAdvisor

Sabia que, em Lanzarote, chamam “zocos” às paredes semicirculares de rochas vulcânicas 
que, com a sua humidade, protegem naturalmente as vinhas?

O Iberostar Selection Lanzarote Park, cujo projeto foi supervisionado pelo famoso arquiteto César Manrique, reproduz na sua forma 
3 “zocos” que se abrem numa vista extraordinária para o oceano, em frente à Playa Blanca. Este hotel de 5 estrelas foi, em 2018, o hotel 
“Top 3” gastronómico de Espanha segundo o TripAdvisor: os seus 2 restaurantes e 5 bares incluem um food truck e o Sports Bar para 
servir os paladares mais exigentes. As crianças desfrutam de um parque aquático feito à sua medida, com um vulcão incluído. Se vier 

em casal ou com amigos, o nosso serviço Star Prestige oferece quartos excecionais, serviços exclusivos e acesso a zonas reservadas.

Um conselho? O Parque Nacional del Timanfaya fica a pouco mais de meia hora do hotel. A não perder!

Um fantástico hotel de 5 estrelas para que 
possa desfrutar da praia o ano inteiro
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T:  +34 928 51 92 26
E:  labocaynavillage@iberostar.com

ESPANHA · LANZAROTE · PLAYA BLANCA

Ideal para desfrutar da máxima paz e privacidade

48 bungalows de 85 m² e 14 superiores com jacuzzi e barbecue

Porto da Playa Papagayo e da zona comercial

Serviço noturno de Babysitting

O que espera de umas férias em família? Junto de Playa Blanca, no sul de Lanzarote, o Iberostar La Bocayna 
Village oferece-lhe os seus 48 bungalows, alguns deles com jacuzzi e barbecue, ultrapassando os 80 metros 

quadrados. Espaço e comodidade numa zona agradável e tranquila, ideal para o descanso de todos. Rodeado 
de serviços, muito perto da praia e com vistas para o mar a partir da sua janela, numa das ilhas mais 

fascinantes do sul da Europa, com uma temperatura média anual de 22ºC. Além disso, o hotel encontra-se 
a meia hora do Parque Nacional de Timanfaya, para que possa ficar a conhecer o mundo dos vulcões.

Quer ir dar um passeio à noite? O nosso serviço noturno de babysitter permite-lhe 
fazer uma escapadinha. Porque nas férias há tempo para tudo!

Amplos apartamentos para descansar 
em família num lugar fascinante
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T:  +34 928 54 04 44
E:  palace.fuerteventura@iberostar.com

ESPANHA · FUERTEVENTURA · JANDÍA

Em frente à extensa e bonita praia de Jandía

SPA Sensations, com uma vasta oferta de massagens e tratamentos

Restaurante teppanyaki, com vista espetacular para o oceano

Star Prestige com áreas exclusivas, zona chill out e open bar

Está a precisar de um bom descanso? Os seus pés e olhar irão perder-se na extensa praia de Jandía. 

O único esforço que terá de fazer será o de escolher entre mar ou piscina aquecida, sol ou noite 
estrelada, sauna ou massagem, cozinha autóctone no buffet ou restaurante japonês em frente à praia… 
Se não se conseguir decidir, também pode experimentar tudo, especialmente se quiser aderir ao Star 

Prestige, o serviço que lhe dá acesso a zonas exclusivas e disponibilidade para os melhores quartos.

Não só descansará o corpo, como também a mente. O estilo de vida que lhe propomos, na 
natureza inédita de Fuerteventura, fará com que recupere a sua melhor versão.

Desfrutará do mar durante o 
dia e das estrelas à noite
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T:  +34 928 16 61 97
E:  playa.gaviotas@iberostar.com

ESPANHA · FUERTEVENTURA · JANDÍA

Em frente à praia de Jandía, com um areal de 25 km

Star Prestige: serviço exclusivo, com áreas só para adultos

Quartos magníficos, a maioria com vista para o mar

Extenso programa de desporto e entretenimento

O Iberostar Playa Gaviotas encontra-se em frente às praias de Jandía, um paraíso do meio ambiente onde poderá desfrutar do 
mar e dos desportos aquáticos. O hotel dispõe de uma oferta completa para o seu descanso, para que se desligue da vida rotineira 

e se reencontre com o seu “eu”: pode combinar os tratamentos do SPA Sensations com inúmeras atividades desportivas ou com 
um mergulho numa das piscinas exteriores. Se é friorento, a sua é a aquecida. Além disso, o seu buffet completo oferece o melhor 

da cozinha das Canárias e internacional, completado com os 5 bares do complexo, entre eles o novo e bem-sucedido Tapas Bar.

Quer algo mais especial? Oferecemos-lhe o serviço exclusivo Star Prestige, que conta com os melhores quartos, áreas só para 
Adultos, zona chill out, piscina de hidromassagem exterior, solário com piscina privativa e espreguiçadeiras, open bar e sala VIP. 

25 quilómetros de praia 
mesmo à porta
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T:  +34 928 54 51 50
E:  fuerteventura.park@iberostar.com

ESPANHA · FUERTEVENTURA · JANDÍA

A península de Jandía é um paraíso de praias de todo o tipo, uma atrás da outra e preparadas para que desfrute 
do mar e dos mais variados desportos aquáticos. Iberostar Playa Gaviotas Park, à beira-mar, está especialmente 

pensado para as crianças: o Aquafun, o programa de atividades Star Camp para que os mais pequenos se divirtam 
com crianças da mesma idade e sob a supervisão da nossa equipa, as 3 piscinas exteriores, uma destas aquecida, 

porque em Fuerteventura pode ir à água todo o ano, e os quartos espaçosos para que todos estejam à vontade.

Enquanto as crianças se divertem, os mais velhos podem aproveitar o completo SPA Sensations, com o seu circuito de água e 
inúmeros tratamentos de beleza e bem-estar. Descanse! O serviço Tudo Incluído irá permitir que aproveite todo o seu tempo.

Localização excelente frente à praia Jandía

Quartos familiares com capacidade para até 6 clientes

Centro SPA Sensations completo, com zona wellness

Programa de animação infantil Star Camp, Aquafun e parque temático

Um hotel para crianças, nas 
intermináveis praias de Jandía
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WI-FREE WI-FREE WI-FREEWI-FREE

IBEROSTAR HERITAGE GRAND 
MENCEY   

IBEROSTAR GRAND 
EL MIRADOR   

IBEROSTAR GRAND 
SALOMÉ   

IBEROSTAR SELECTION 
ANTHELIA   

T:  +34 922 609 900
E: hotel.mencey@iberostar.com

REFURBISHED REFURBISHED FOR FAMILIES FOR ADULTSFOR ADULTS

T:  +34 922 71 68 68
E: mirrec@iberostar.com

T:  +34 922 71 33 35
E: grand.hotel.salome@iberostar.com

T:  +34 922 71 33 35
E: anthelia@iberostar.com

LOCALIZAÇÃO
A 150 metros do centro de 
Santa Cruz de Tenerife
A 8,5 km de Playa de Las Teresitas
A 14 km do Aeroporto de 
Los Rodeos (TFN)

ALOJAMENTO
261 quartos, incluindo duplos, 
junior suites, suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior aquecida
2 bares
Wi-Fi gratuito
Zona de Spa de 2.500 m2 ($)
Circuito termal com pescoço de 
cisne, cascata, jacuzzi, tanque 
frio, sauna e banho turco, etc. ($)
14 cabines para massagens 
e tratamentos individuais 
e para casais
Menu de almofadas
Restaurante de especialidades 
e aula de cozinha
Casino
Parque de estacionamento 
coberto ($)
10 salas para eventos com 
a tecnologia audiovisual 
mais moderna

GASTRONOMIA
Restaurante principal ($)
Restaurante "Los Laureles" à 
la carte junto à piscina ($)
Restaurante à la carte 
"Papa Negra" ($)
Restaurante à la carte "Niqqei" ($)
Restaurante gastronómico 
Aborigen ($)
Menus saudáveis
Room Service 24h

ATIVIDADES DESPORTIVAS
2 campos de padel
Centro de fitness com 
atividades orientadas
Campo de golfe nas 
proximidades ($)
Excursões e caminhadas no Teide 
e no Maciço de Anaga (Reserva 
da Biosfera pela UNESCO) ($)
Mergulho e avistamento 
de cetáceos ($)
Desportos aquáticos (a 8,5 km) ($)

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo

ESPANHA · TENERIFE · SANTA CRUZ DE TENERIFE ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa del Duque 
A 5 km da cidade de Adeje
A 20 km do Aeroporto de 
Tenerife Sur (TFS)
A 85 km do Aeroporto de 
Los Rodeos (TFN)

ALOJAMENTO
124 quartos, incluindo suites, 
suite presidencial, real e acessível

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Espetacular piscina e 
terraço-solário
Wi-Fi gratuito
Spa com circuito termal, 
tratamentos e massagens
Serviço de mordomo e 
portaria (sob pedido) ($)
Zona comercial
Bar “La Tosca”
Bar “Las Pardelas”

ZONA VIP LA BALCONADA
Quartos exclusivos, 
piscina e solário
Lista de lençóis e almofadas 
Atenções especiais

Acesso gratuito ao 
circuito termal do Spa
“Tea & Coffee Time” tradicional
Open Bar
Pequeno-almoço à la carte
Room Service 24h

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
2 restaurantes temáticos: 
La Pérgola e El Cenador

ATIVIDADES DESPORTIVAS
5 campos de golfe próximos 
com tarifas especiais
Desportos aquáticos (na praia) ($)
Atividades organizadas 
(fora do hotel) ($)
Sala de fitness
Squash
Pilates

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de Fañabé 
A 6 km de Adeje
A 20 km do Aeroporto de Tenerife 
Sur (TFS) e a  
90 km do Aeroporto de 
Los Rodeos (TFN)

ALOJAMENTO
33 suites 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
1 piscina aquecida
Infinity pool com hidroterapia 
e espreguiçadeiras submersas
5 bares
1 bar piscina e acesso aos 
4 bares do Anthelia
Wi-Fi gratuito
Receção personalizada 
com detalhes VIP
Duche e banheira de 
hidromassagem
Parque de estacionamento 
exterior gratuito 
(lugares limitados)
Spa com circuito termal, 
tratamentos e massagens ($)
Lista de almofadas 
Serviço de mordomo e portaria
Atenções especiais
Sistema áudio via Bluetooth 
e ligação USB e Maxi bar 
e Cafetaria Espresso
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Pequeno-almoço gourmet 
exclusivo na Esplanada Mirador 
3 restaurantes temáticos e 
1 Sea Soul Beach Club ($)
Room Service 24h  

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ampla zona de desporto 
ao ar livre (Anthelia)
5 campos de golfe próximos 
com tarifas especiais
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho ($)
Passeios de barco
Atividades organizadas
2 salas de fitness

ENTRETENIMENTO
Espetáculos profissionais
Música ao vivo e espetáculos 
profissionais 
Sala de cinema

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de Fañabé 
A 6 km de Adeje
A 20 km do Aeroporto de 
Tenerife Sur (TFS) e a 90 km do 
Aeroporto de Los Rodeos (TFN)

ALOJAMENTO
367 quartos totalmente 
renovados, incluindo duplos, 
familiares comunicantes, suites, 
duplex e suites presidenciais

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores, 2 aquecidas 
e 1 piscina de água do mar
4 bares
Wi-Fi gratuito
Spa com circuito termal, 
tratamentos e massagens ($)
Sala de cinema
8 salas de conferências e eventos 
Zona comercial
Parque de estacionamento 
exterior gratuito 
(lugares limitados)
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
4 restaurantes temáticos: 
gourmet, italiano, BBQ e 
Sea Soul Beach Club ($)
Room Service 24h

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ténis, futebol, etc.
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho ($)
Atividades organizadas 
2 salas de fitness
5 campos de golfe próximos 
com tarifas especiais

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
2 piscinas separadas, 1 
aquecida, 1 com barco pirata 
e escorregas e 1 para bebés
Parque infantil
Menu infantil e comida 
para bebés
Babysitter ($)

PÁGINA 124 PÁGINA 126 PÁGINA 128 PÁGINA 130
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WI-FREEWI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION 
SÁBILA   

IBEROSTAR 
LAS DALIAS   

IBEROSTAR SELECTION 
LANZAROTE PARK   

REFURBISHED REFURBISHED

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE AQUA FUN

T:  +34 922 71 23 00
E:  sabila@iberostar.com

T:  +34 922 79 27 12
E:  las.dalias@iberostar.com

T:  +34 928 51 70 48
E:  lanzarote.park@iberostar.com

FOR ADULTS

STAR 
PRESTIGE

STAR 
PRESTIGE

WI-FREE

IBEROSTAR 
BOUGANVILLE PLAYA   

REFURBISHED

T:  +34 922 79 02 00/62
E:  bouganville.playa@iberostar.com

STAR 
PRESTIGE

ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE ESPANHA · LANZAROTE · PLAYA BLANCA

LOCALIZAÇÃO
A 150 km de Playa de Fañabé 
A 5 km de Adeje
A 16 km do Aeroporto de 
Tenerife Sur (TFS) e a 85 km do 
Aeroporto de Los Rodeos (TFN)

ALOJAMENTO
472 quartos, incluindo duplos, 
suites, wellness e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas aquecidas exteriores
3 bares + Star Café
Lobby Bar
Wi-Fi gratuito
Spa com vista para o mar 
e salão de beleza ($)
4 salas de conferências
Tudo Incluído opcional
Zona comercial e galeria de arte ($)
Lojas e cabeleireiro ($)
Lista de Almofadas ($)
Minibar ($)

STAR PRESTIGE ($)
Quartos superiores com máquina 
de café  e minibar de boas-vindas
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com camas 
balinesas, jacuzzi e piscina

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante de especialidades ($)
Snack-Bar à la carte na piscina
Mercado gastronómico
Room Service 24h

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho ($)
4 campos de golfe próximos 
com tarifas especiais 
Atividades organizadas 
(equitação, passeios de 
moto quatro, etc.) ($)
Sala de fitness
Ioga, Pilates

ENTRETENIMENTO
Programa de entretenimento

LOCALIZAÇÃO
A 500 m de Playa del Bobo
A 5 km de Adeje
A 16 km do Aeroporto de 
Tenerife Sur (TFS) e a 85 km do 
Aeroporto de Los Rodeos (TFN)

ALOJAMENTO
429 quartos, incluindo duplos, 
familiares e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores, 
1 delas aquecida 
Nova zona de solário com 
jacuzzi e espreguiçadeiras 
submersas (só para adultos)
3 bares
Wi-Fi gratuito
Salão de beleza ($)
Sala de conferências

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
Snack-Bar piscina 

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de squash 
Atividades organizadas 
Sala de fitness
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho ($)  
5 campos de golfe próximos 
com tarifas especiais

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada
Parque infantil
Babysitter ($) 

LOCALIZAÇÃO
A 50 m de Playa de Flamingo
A 300 m da localidade 
de Playa Blanca
A 30 km do Aeroporto 
de Lanzarote (ACE)

ALOJAMENTO
388 quartos, incluindo 
duplos, familiares, suites, 
acessíveis e Star Prestige

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
7 piscinas, uma com 
efeito de “infinito”
Vários solários com 
espreguiçadeiras e guarda-sóis
4 bares (Sports Bar, Bar Lounge 
Jameos, Snack-Bar El Mirador 
+ 1 Food Truck e Pool Bar)
Wi-Fi gratuito
Spa e cabines de tratamentos
Parque de estacionamento 
exterior
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com 
máquina de café 
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários

Solário exclusivo com camas de 
dossel exteriores e pool bar
Restaurante exclusivo

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Snack-Bar (El Mirador)
Tudo Incluído opcional
Room Service 24h

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
Campo multiusos de 
relva artificial
Ginásio e sala de fitness
Ténis ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
de dia e de noite
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo
Bar Lounge com pista de dança

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Parque aquático com 
escorregas e splash pool
Minidiscoteca
Parque infantil

ESPANHA · TENERIFE · COSTA ADEJE

LOCALIZAÇÃO
Em frente ao mar, a 250 
m de Playa del Bobo
A 5 km de Adeje
A 17 km do Aeroporto de 
Tenerife Sur (TFS)
A 85 km do Aeroporto de 
Los Rodeos (TFN)

ALOJAMENTO
481 quartos, incluindo duplos, 
Star Prestige, familiares, junior 
suites e duplos comunicantes

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas e 1 para crianças 
3 bares
Salão de beleza ($)
Sala de conferências
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 
camas balinesas, jacuzzi 
e zona de água relax 

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante BBQ tipo buffet
Traje recomendado 
obligatório ao jantar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
5 campos de golfe próximos 
com tarifas especiais 
Futebol, voleibol, basquetebol, etc.
Atividades organizadas  
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada
Parque infantil
Babysitter ($)
Splash pool
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WI-FREE

IBEROSTAR  LA BOCAYNA  
VILLAGE BUNGALOWS   

IBEROSTAR SELECTION 
FUERTEVENTURA PALACE   

IBEROSTAR 
PLAYA GAVIOTAS   

IBEROSTAR 
PLAYA GAVIOTAS PARK   

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE

T:  +34 928 51 92 26
E:  labocaynavillage@iberostar.com

T:  +34 928 54 04 44
E:  palace.fuerteventura@iberostar.com

T:  +34 928 16 61 97
E:  playa.gaviotas@iberostar.com

T:  +34 928 54 51 50
E:  fuerteventura.park@iberostar.com

WI-FREEREFURBISHED WI-FREEALL INCLUSIVE STAR 
PRESTIGE WI-FREEAQUA FUN

ESPANHA · LANZAROTE · PLAYA BLANCA ESPANHA · FUERTEVENTURA · JANDÍA ESPANHA · FUERTEVENTURA · JANDÍA ESPANHA · FUERTEVENTURA · JANDÍA

LOCALIZAÇÃO
A 700 m de Playa de Las Coloradas
A 3 km do centro de Playa Blanca 
A 32 km do Aeroporto 
de Lanzarote (ACE)

ALOJAMENTO
48 bungalows (34 bungalows 
renovados), incluindo superiores 
com jacuzzi privativo e churrasco

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior e jacuzzi, 
ambos aquecidos no inverno
2 bares
Wi-Fi gratuito 
Serviço de lavandaria 
personalizado
Serviço médico ($)
Estacionamento gratuito
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet com show 
cooking (à la carte ao jantar)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
Passeios de barco e de mergulho ($)
Sala de fitness
Equitação ($)

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo uma 
vez por semana

CRIANÇAS
Piscina separada e aquecida
Parque infantil
Menu infantil

LOCALIZAÇÃO
Sobre a Playa de Jandía
A 3 km do porto de 
pesca Morro Jable 
A 80 km do Aeroporto de 
Fuerteventura (FUE)

ALOJAMENTO
437 quartos, incluindo 
duplos, suites, junior suite, 
Star Prestige e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores, 1 aquecida
Novo Spa com zona 
húmida, massagens e 
tratamentos orientais
3 bares
Wi-Fi gratuito
Ginásio
Sala de conferências
Zona comercial (a 300 m)
Loja e cabeleireiro
Estacionamento gratuito
Serviço médico
Tudo Incluído opcional
Spa ($)

STAR PRESTIGE ($)
Quartos superiores com máquina
Atendimento VIP com 
receção privada

Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 
camas balinesas 
Piscina privada aquecida

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante japonês 
Tsukiji (Teppanyaki)
Restaurante Bar Piscina 
(ementa Snack)
Room Service 24h ($ noite)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho ($)
Ténis ($), basquetebol, 
futebol e voleibol
Atividades organizadas 
Sala de fitness
Ioga, Pilates
Campo de golfe a 1 km

ENTRETENIMENTO
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

LOCALIZAÇÃO
Em frente a Playa de Jandía
A 3 km de Morro Jable
A 80 km do Aeroporto de 
Fuerteventura (FUE)

ALOJAMENTO
375 quartos, incluindo duplos, 
familiares, suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores (1 aquecida), 
1 só para adultos (aquecida) 
5 bares
Wi-Fi gratuito
Spa com circuito hidrowellness, 
massagens e tratamentos 
(Playa Gaviotas Park) ($)
Serviço médico

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com máquina 
e minibar de boas-vindas
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 
camas balinesas 

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante temático (2 
vezes por semana)
Snack piscina
Tapas bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho ($)
Ténis, futebol, basquetebol, etc. ($)
Atividades organizadas 
Sala de fitness
Campo de golfe a 1 km

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada e aquecida
Parque infantil
Menu infantil

LOCALIZAÇÃO
A 200 m de Playa de Jandía
A 3 km de Morro Jable
A 80 km do Aeroporto de 
Fuerteventura (FUE)

ALOJAMENTO
206 quartos, incluindo suites, 
familiares de grande capacidade, 
wellness e acessíveis 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores, 1 aquecida
3 bares
Wi-Fi gratuito
Spa com circuito 
hidrowellness, massagens e 
tratamentos orientais ($)
Serviço médico
Sala de conferências
Zona comercial (a 300 m)
Loja
Estacionamento gratuito
Serviço médico

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Restaurante buffet na piscina 
com grande esplanada
Churrasco

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
Escola de mergulho ($)
Campo de ténis ($)
Passeios de barco, de moto 
quatro e de mergulho ($) 
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação diário
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada e aquecida
Parque aquático (nova splash 
pool com escorregas)
Parque infantil
Menu infantil
Babysitter
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Madrid

MADRID

Iberostar Selection Teatro Albéniz

Iberostar Las Letras Gran Vía

Oceano 
Atlântico

Mar Mediterrâneo

Madrid
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T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

ESPANHA · MADRID

Um hotel singular no 
coração de Madrid

Situado no centro histórico de Madrid

Ampla oferta cultural e de lazer nos arredores

Edifício representativo considerado Bem de Interesse Cultural

Rooftop terrace com vista, piscina e solário com bar

Sabia que o lugar onde o Iberostar Selection Teatro Albéniz está localizado albergou a Imprenta Real 
de España no séc. XVIII, a Casa de Correos no séc. XIX e o emblemático Teatro Albéniz no séc. XX? 
Por isso a Iberostar conservou e restaurou a sala do antigo teatro, no seu novo hotel de 5 estrelas, 

para manter viva a magia do palco num edifício declarado Bem de Interesse Público.

Aloje-se em pleno coração de Madrid, a 3 minutos a pé da Puerta del Sol. Percorra-a passeando pelos bairros mais 
carismáticos – Lavapiés, Latina, Malasaña ou Chueca – e vá a pé até ao Museo del Prado ou à Puerta de Alcalá. 
E quando regressar ao hotel, não renuncie ao descanso máximo na nossa piscina do terraço, contemplando os 

telhados de uma das capitais mais turísticas do mundo, enquanto desfruta de um merecido cocktail. 
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T:  +34 915 23 79 80
E:  las.letras@iberostar.com

ESPANHA · MADRID

Em pleno centro de Madrid e perto de muitos pontos de interesse

Edifício emblemático de 1917, ponto de encontro de artistas

Restaurante “Gran Clavel” com cozinha tradicional madrilena

Piscina nas alturas, com uma vista magnífica para a Gran Vía

Sabia que o Iberostar Las Letras Gran Vía está no bairro onde viveu Cervantes, Quevedo e Lope de 
Vega?  E que também está a um pequeno passeio do Museo del Prado, da Puerta de Alcalá, da Plaza 

Mayor, do Parque del Retiro ou da Puerta del Sol. Sabia que está em plena Broadway madrilena, 
rodeado de teatros, cinemas e de todas as possibilidades comerciais e de lazer da cidade?

Iberostar Las Letras Gran Vía tem tudo à mão. E também tem tudo dentro: está situado num 
edifício histórico de 1917. E combina a beleza do seu passado com uma piscina aberta para o céu 
de Madrid, um bar de visita obrigatória no terraço, um ginásio e uma oferta gastronómica, que 

leva até si os sabores locais. Desfrutará de Madrid por fora, por dentro e ao máximo! 

Perto de tudo o que 
não pode perder
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NEW WI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION 
TEATRO ALBÉNIZ   

IBEROSTAR 
LAS LETRAS GRAN VÍA   

T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

T:  +34 915 23 79 80
E:  las.letras@iberostar.com

ESPANHA · MADRID ESPANHA · MADRID

LOCALIZAÇÃO
Em pleno centro de Madrid
A 16 km do aeroporto
A 1 km do Parque do Retiro
A 170 m da Porta do Sol

ALOJAMENTO
130 quartos, incluindo quartos 
individuais (Standard, City 
View e quartos adaptados), 
duplos (Standard, City View, 
Superior, Deluxe com terraço 
e temático), Junior Suite, Suite 
Albéniz e Suite Duplex

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Wi-Fi gratuito
4 salas de conferências
Acesso para pessoas com 
mobilidade reduzida

GASTRONOMIA
Sala de pequeno-almoço
Bar no terraço com vista 
para a Porta do Sol

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio com máquinas de cardio

LOCALIZAÇÃO
Situado na Gran Vía, em 
pleno coração de Madrid
Zona de teatros, restaurantes, 
compras e lazer em geral
A 100 m da estação de metro
A 16 km do Aeroporto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (MAD)
A 500 m da Porta do Sol
A 1,1 km da Praça Maior
A 1,4 km do Palácio Real
A 1,1 km do Parque do Retiro
A 1,1 km do Museu do Prado

ALOJAMENTO
109 quartos de design moderno, 
incluindo duplos, triplos, 
familiares, suites, alguns 
com terraço e jacuzzi

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Wi-Fi gratuito
Biblioteca
6 espaços para eventos com 
capacidade até 250 pessoas
Terraço com piscina

GASTRONOMIA
“Gran Clavel” casa de comidas, 
bar de vinhos e vermutaria
Bar “Ático 11”, no terraço
Pequeno-almoço buffet
Room Service das 7h00 às 23h00

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio 24h
Treinador pessoal ($)
Fisioterapeuta ($)
Pilates ($)

CRIANÇAS
Menus especiais

ENTRETENIMENTO
Visitas guiadas à cidade
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Catalunha

BARCELONA

Iberostar Selection Paseo de Gracia

Barcelona

Oceano 
Atlântico

Mar Mediterrâneo
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T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

BARCELONA · ESPANHA

Um hotel para amantes 
do design e da arte

Situado na Plaça Catalunya, o coração da cidade

Quartos no torreão, com vista panorâmica

Terraço imponente na açoteia, com bar e piscina

Restaurante com vista

O hotel Iberostar Selection Paseo de Gracia inspira criatividade e cultura. Fica numa das avenidas 
mais emblemáticas do centro de Barcelona, juntos aos teatros de Las Ramblas e às maravilhas 

arquitetónicas de Gaudí. Também é rico em detalhes artísticos, como a sua fusão de estilo clássico 
com design moderno ou o grande mural do pátio, criado pelos artistas urbanos Boa Mistura.

Desde a piscina no terraço, poderá fotografar o horizonte da cidade. Nos 
restaurantes, poderá apreciar as criações dos nossos chefes e, em cada 

quarto, a decoração e murais originais sob a forma de pintura.
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WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION
PASEO DE GRACIA   

T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

LOCALIZAÇÃO
Centro de Barcelona (entre a Plaça 
Catalunya e o Passeig de Gràcia)
Bem conectado aos principais 
centros de convenções
A 950 m das Ramblas
A 800 m do Mercado de 
la Boqueria
Rodeado de edifícios modernistas
A 1 km do Bairro Gótico
A 1 km do Gran Teatre del Liceu
A 12 km do Aeroporto el Prat

ALOJAMENTO
119 quartos, incluindo duplos, 
suites e suites duplex

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Esplanada com piscina no terraço
Ginásio 24h
2 salas de reuniões
Estacionamento privado ($)

GASTRONOMIA
Restaurante Ca’s Menestral com 
vista para a Plaça Catalunya
Skybar situado no terraço 
superior
Serviço de Quarto

ENTRETENIMENTO
Shopping no Passeig de Gràcia

BARCELONA · ESPANHA

PÁGINA 164
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Lisboa

Oporto

Portugal

Oceano 
Atlântico

LISBOA

Iberostar Selection Lisboa

ALGARVE

Iberostar Selection Lagos Algarve

Algarve
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T:  +351 215 859 000
E:  lisboa@iberostar.com

PORTUGAL · LISBOA

Um hotel que o  
liga à capital

Situado a apenas 15 minutos do aeroporto e a 5 do centro

7 salas polivalentes de eventos e reuniões, para até 250 pessoas

Um perfeito oásis urbano, com piscina exterior

Cozinha local vanguardista, com toques internacionais

O hotel Iberostar Selection Lisboa mostra-lhe todas as formas de descobrir a capital portuguesa. Descubra o seu lado 
mais moderno no bairro empresarial que o rodeia e o seu lado mais turístico e boémio através da Avenida da Liberdade.

Mas Lisboa também é tradição, tal como os pratos típicos que poderá degustar neste hotel de 
5 estrelas. É luxo, como o seu spa com zonas de água, massagens e tratamentos. E é vida ao ar 

livre, como as tardes que passará a tomar um delicioso cocktail no terraço da piscina.

Lisboa tem muitas facetas e pode desfrutar de todas elas no mesmo hotel. 



1 7 2 1 7 3

T:  +351 282 244 000
E:  lagos.algarve@iberostar.com

PORTUGAL · ALGARVE

Em frente à praia, com 5 km de um areal espetacular

Um oásis em Lagos, ideal para se abstrair de tudo

Gastronomia local inspirada nos sabores do mar

Para amantes do golfe, oferece mais de 40 campos na zona

Sabia que muitos navegadores sonharam atravessar o Atlântico, em direção à América, a partir das praias do 
Algarve? A Iberostar permite-lhe contemplar o mesmo pôr-do-sol que fascinou estes aventureiros, num hotel de 5 

estrelas para famílias situado na extensa Praia de Mera e a apenas 4 minutos da cidade histórica de Lagos.

O Iberostar Selection Lagos Algarve é um impressionante miradouro para o oceano, com serviços de luxo.  
Desfrute das suas 4 piscinas, uma delas aquecida, ou relaxe no seu completo spa de ambiente futurista e 

íntimo. O serviço com tudo incluído aproximá-lo-á da gastronomia portuguesa, baseada numa matéria-prima 
excelente de caráter marinho. Duas coisas que não poderá perder: ver como se cozinha o bacalhau no 

nosso buffet-showcooking e ir até Lagos no comboio que parte da própria porta do hotel.

5 estrelas para desfrutar 
do Algarve em família
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NEW WI-FREE NEW WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION
LISBOA   

IBEROSTAR SELECTION 
LAGOS ALGARVE   

T:  +351 282 244 000
E:  lagos.algarve@iberostar.com

T:  +351 215 859 000
E:  lisboa@iberostar.com

PORTUGAL · LISBOA PORTUGAL · ALGARVE

LOCALIZAÇÃO
Na zona comercial e de negócios 
de Lisboa  
a 350 m da Praça 
Marquês de Pombal
A 750 m do Parque Eduardo VII
A 15 min do Aeroporto de Lisboa

ALOJAMENTO
166 quartos, incluídos os 
duplos, as junior suites, 
suites e a nossa suite mais 
exclusiva Marquês de Pombal

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Piscina interior com pescoço 
de cisne e hidromassagens ($)
Esplanada solário
Estacionamento privado ($) 
Wi-Fi gratuito 
Jornais diários internacionais

Centro de Wellness e Spa ($)
Ginásio 
Lounge bar e esplanada exclusiva 
com acesso à piscina (no verão)
11 espaços versáteis, com 
capacidade para 25 a 300 pessoas

GASTRONOMIA
Restaurante Buffet para 
pequeno-almoço com cozinha 
local e internacional
Restaurante à la carte com 
cozinha local e internacional
Bar Lobby 
Bar piscina
Room Service 24 horas

ENTRETENIMENTO
Visitas guiadas à cidade
Serviço de aluguer de 
táxis e transferências

LOCALIZAÇÃO
Na cidade de Lagos
A 50 m da praia

ALOJAMENTO
220 quartos, incluindo quartos 
duplos (com vista para o 
jardim, piscina ou mar), Duplos 
Localização Privilegiada, Senior 
Suites, Suite Superior com piscina 
privativa e quartos adaptados

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Spa com banho turco, sauna, 
jacuzzi, massagens
Piscina aquecida
Lobby bar
Sala para reuniões e eventos

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante à la carte
Snack bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio com máquinas 
de musculação e cardio e 
material para alongamentos
Programa de animação 

ENTRETENIMENTO
Visitas guiadas à cidade
Serviço de aluguer de 
táxis e transferências
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Iberostar Grand Budapest
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T:  +36 1 354 3050
E: grand.hotel.budapest@iberostar.com

HUNGRIA · BUDAPESTE

Um hotel que deixa marca

Perfeitamente localizado na Plaza de la Libertad

Edifício elegante desenhado por Philippe Stark

Serviço exclusivo de portaria e transfer em veículos de luxo

Centro completo SPA Sensations

Em pleno centro de Budapeste encontra-se o hotel Iberostar Grand 
Budapest, um espaço de descanso que combina design e elegância e 

onde tem todos os locais históricos da capital ao seu alcance.

No exterior sente-se o ritmo da cidade e no interior só se sente paz e tranquilidade. 
Desfrute do design sugestivo de Philippe Starck e peça o que desejar ao seu 

concierge virtual. Acrescente à sua viagem uma massagem relaxante e esqueça as 
preocupações no SPA Sensations. Banhos de vapor, hidromassagens e inúmeros 

outros privilégios para criar uma recordação inesquecível da sua estadia.
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WI-FREE

IBEROSTAR GRAND 
BUDAPEST 

T:  +36 1 354 3050
E: grand.hotel.budapest@iberostar.com

LOCALIZAÇÃO
Praça da Liberdade, a 
0,4 km do centro
A 21 km do Aeroporto de 
Budapeste (BUD)
A 450 m do Danúbio

ALOJAMENTO
50 quartos, incluindo duplos, 
superiores executivos, deluxe, 
junior suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Wine Bar
Wi-Fi gratuito
Menu de almofadas
Quartos com máquina para chá 
e café e Ipod docking station
Casas de banho com design 
de Philippe Starck
Check-in antecipado/Check-out 
tardio (sujeito  
a disponibilidade) ($)
Serviço de concierge
Spa com sauna, Jacuzzi 
e banho turco
Serviço de massagens
Sala executiva de conferências 
com equipamento audiovisual

GASTRONOMIA
Restaurante cozinha italiana
Room Service das 7h00 às 23h00

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Aluguer de bicicletas 
e Segways ($)
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Cruzeiros pelo Danúbio ($)
Visitas guiadas à cidade ($)
Basílica de Szent István a 400 m
Parlamento da Hungria a 700 m
Ópera de Budapeste a 850 m
Castelo de Buda a 1,9 km
Termas históricas de Széchenyi, 
Gellért e Rudas num raio de 5 km

HUNGRIA · BUDAPESTE
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Iberostar Creta Marine

Iberostar Creta Panorama & Mare
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T:  +30 2834306600/602
E:  cmadir@aegeanstar.com

GRÉCIA · CRETA · RETHYMNO

Situado em frente a uma praia privada

Três restaurantes com a melhor cozinha local

4 piscinas, três destas com água do mar e uma interior

Centro spa com massagens e terapias de beleza

Creta, a maior das ilhas gregas, tem tudo: praias impressionantes, povoações 
de sonho, recantos perdidos e ruínas arqueológicas milenares.

Iberostar oferece-lhe um hotel para poder descobrir tudo isto em família: Iberostar Creta Marine. Situado em 
frente a uma praia privada, desfrutará da beleza da Grécia e da comodidade das nossas instalações; 3 piscinas de 
água do mar, uma coberta e aquecida, campo de ténis e sala de fitness. Os mais novos têm diversão assegurada 

no Star Camp enquanto os adultos se reencontram a si próprios, com a natureza e com um ambiente privilegiado, 
graças ao nosso programa Aliveness. Juntos irão saborear a riqueza culinária grega, nos 3 restaurantes e 6 bares 

do complexo. A não perder: o Underwater Music Club. Porque numa ilha…, o mar está em todo o lado!

Um hotel com praia privativa, 
na ilha de Creta
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T:  +30 28340 51502
E:  creta.panorama@iberostar.com.gr

GRÉCIA · CRETA · RETHYMNO

Mesmo em frente à praia, com acesso direto a duas enseadas

Três restaurantes com cozinha grega, italiana e internacional

Programa de entretenimento infantil Star Camp, por idades

SPA Sensations, com oferta de massagens e tratamentos

Creta, a maior das ilhas gregas, é um lugar único: as suas praias, as suas povoações e recantos, a sua história e a sua gastronomia.

Para o descobrir oferecemos-lhe um hotel situado em frente ao mar com acesso direto a duas enseadas: Iberostar Creta Panorama 
& Mare. Tudo a postos para o seu descanso: as nossas piscinas, uma delas coberta e aquecida e outra desenhada para os mais 

novos, que desfrutarão de uma infinidade de atividades no Star Camp, a jogar ténis ou a dar um passeio de bicicleta. Descobrirá em 
família a riqueza da gastronomia grega e internacional e haverá sempre tempo para que experimente algum dos nossos 6 bares.

Quer cuidar de si e pôr-se em forma? Escolha um bungalow com tratamento VIP e deixe-se seduzir pelo  
SPA Sensations e pelos tratamentos que este oferece. Faça com que a Grécia seja ainda mais inesquecível para si!

Grécia: praias de sonho, recantos 
perdidos e uma história milenar
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WI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR 
CRETA PANORAMA & MARE   

IBEROSTAR 
CRETA MARINE   

T:  +30 28340 51502
E:  creta.panorama@iberostar.com.gr

T:  +30 2834306600/602
E:  cmadir@aegeanstar.com

GRÉCIA · CRETA · RETHYMNO GRÉCIA · CRETA · RETHYMNO

LOCALIZAÇÃO
Em frente ao mar, sobre 2 
enseadas da propriedade do hotel
A 3 km da vila de Panormo
A 65 km do Aeroporto 
de Heraclião (HER)

ALOJAMENTO
361 quartos, incluindo 
duplos, familiares, suites, 
bungalows e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas de água salgada
Piscina interior
6 bares, incluindo 2 pool bars
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Zona comercial e supermercado
Sala de conferências ($)
Serviço médico ($)
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet com 
noites temáticas
2 restaurantes temáticos: 
Cretense (época alta) 
e mediterrânico
Snack-bar, buffet, ouzo 
bar e aperitivos frios

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Zona desportiva ao ar livre
2 campos de ténis ($)
Centro de mergulho e 
desportos aquáticos ($)
Atividades organizadas
Sala de fitness
Bilhar

ENTRETENIMENTO
Animação durante todo o dia
Música ao vivo e espetáculos 
profissionais
Discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina infantil separada
Parque infantil
Menu infantil (época alta)
Babysitter (a partir dos 2 anos) ($)

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia Creta 
Panorama (Bandeira Azul 2017)
A 3 km da vila de Panormo
A 65 km do Aeroporto 
de Heraclião (HER)

ALOJAMENTO
454 quartos, incluindo 
duplos, suites, bungalows, 
familiares e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas exteriores, 
3 de água salgada
Piscina interior
6 bares, incluindo 3 pool bars
Wi-Fi gratuito
Serviço médico ($)
Estacionamento
Spa ($)
Salão de beleza ($)
6 salas de conferências
Zona comercial e minimercado
Bilhares, sala de TV
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet
Snack-Bar junto à piscina

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Zona desportiva ao ar 
livre com minigolfe
3 campos de ténis ($ para 
meia pensão, iluminação 
e equipamento)
Centro de mergulho e desportos 
aquáticos (nas proximidades) ($)
Sala de fitness (Iberostar 
Creta Marine)

ENTRETENIMENTO
Animação durante todo o dia
Música ao vivo e espetáculos
Anfiteatro para espetáculos

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
2 Piscinas
Parque infantil
Menu infantil
Babysitter (a partir dos 2 anos) ($)
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Herceg Novi Tivat Podgorica
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Iberostar Heritage Grand Perast
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Iberostar Bijela Delfín

Iberostar Bijela Park

Iberostar Herceg Novi
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T:  +382 32 311-400
E: perast@iberostar.com

MONTENEGRO · PERAST · BAÍA DE KOTOR

Em frente à praia, numa zona que é Património da Humanidade

Situado no antigo palácio do século XVIII

Piscina exclusiva sobre o mar e unida ao cais

Ideal para celebrar reuniões e eventos de luxo

Sabia que a vila de Perast fez parte da República de Veneza, entre os séculos XV e XVIII? Descubra a marca 
da rica e culta Veneza no conjunto arquitetónico mais bem conservado de Montenegro. Sinta a beleza do 

Adriático, em frente ao mar, num local declarado Património da Humanidade pela UNESCO.

O Iberostar Heritage Grand Perast permite-lhe alojar-se no maior palácio de Perast, construído no século XVIII e reconstruído para lhe oferecer 
todos os detalhes do grande luxo, graças a uma cuidada gastronomia, umas instalações vanguardistas e um spa com uma magnífica piscina interior.

Descubra o Iberostar Aliveness, o nosso novo conceito que lhe permitirá reencontrar-se consigo mesmo e com o 
ambiente à sua volta. Desfrute do coração da vila com uma piscina sobre o mar, junto do Beach Club e do cais. Viva a 

história desde dentro, esqueça-se do tempo e descubra um passado cheio de esplendor e beleza natural.

Um palácio do século XVIII, para 
descobrir a história nas margens do mar
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T:  +382 33 425 100
E:  reservations@iberostar.co.me

MONTENEGRO · BUDVA · BEČIĆI

Na praia de Becici, rodeado por 40 000 m2 de jardins

A 2 km apenas da histórica localidade de Budva

4 piscinas, uma destas aquecida, e parque infantil

Dois restaurantes onde irá descobrir a cozinha balcânica

Budva é uma pequena cidade milenar com um centro histórico protegido por bastiões medievais que dão 
para o mar: uma joia na costa do Adriático com uma arquitetura que nos transporta para a Idade Média

A 2 km deste lugar ímpar, em frente à praia de Becici e rodeado por 40 000 m2 de jardins, o Iberostar Bellevue 
oferece-lhe a oportunidade de desfrutar da beleza de Montenegro, nas margens do Adriático. O hotel tem 4 

piscinas, uma coberta e aquecida, campos de ténis, de voleibol de praia e um ginásio fantástico. Oferecemos 
inúmeras atividades para os mais pequenos no programa Star Camp e muitas outras para que os mais velhos 

se desliguem e voltem a ligar no SPA Sensations desfrutando da zona Haman, de massagens ou do jacuzzi.

Um segredo? A oportunidade de saborear a gastronomia dos Balcãs nos nossos 2 restaurantes. Ficará surpreendido!

Em frente à praia, para 
descobrir Montenegro
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T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

MONTENEGRO · HERCEG NOVI · BAÍA DE KOTOR

Situado em frente à Baía de Kotor

A maioria dos quartos com vista para o mar

Infinity pool interior e exterior

Centro de spa completo 

Prefere montanha ou baía? Em ambos os casos, nunca se irá cansar de contemplar tudo à sua volta. A 
água penetra nesta região de Montenegro, perante a admiração dos visitantes. Para desfrutar ao máximo 

deste capricho natural, oferecemos-lhe as 5 estrelas do nosso novo hotel Iberostar Selection Kumbor, 
junto às melhores praias da zona. No seu quarto, com toda a comodidade, terá uma vista ampla para as 

baías de Herceg Novi e Tivat, a mesma que terá à beira das piscinas com efeito de “infinito”.

Através das grandes janelas do spa, também pode contemplar a beleza exterior, assim, depois de uma massagem 
ou de um tratamento de vapor, todos os seus sentidos serão recompensados, incluindo o do paladar (dois 

restaurantes, à la carte e buffet, irão deixar-lhe o melhor sabor na boca). Montanha ou baía? Escolha as duas!

Espreite a natureza privilegiada 
das Bocas de Kotor
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T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

MONTENEGRO · HERCEG NOVI · BIJELA

Situado em frente à praia

Quartos com grande capacidade, ideais para famílias

Bouncy Water Park

Infinity pool exterior

Tem planos para a sua próxima escapadinha? Damos-lhe uma pequena sugestão, que tem sempre um grande resultado: o 
hotel Iberostar Bijela Delfín concentra todos os elementos necessários, para que viva umas férias plenas, com a sua família. 

Enquanto respira a tranquilidade do spa, os seus filhos estarão como peixes na água, no Star Camp a fazer novos amigos. 
Mais tarde, poderão tomar outro banho interminável na piscina com efeito de “infinito” ou nalguma das praias da baía 
(cujas águas estão certificadas pela sua qualidade excelente) e, para terminar, reunidos à volta da mesa do restaurante 

buffet, à noite as luzes das localidades vizinhas marcarão o ambiente natural das bocas de Kotor.  Já tem um plano!

Desfrute ao máximo de um recanto 
espetacular em Montenegro
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T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

MONTENEGRO · HERCEG NOVI · BIJELA

Situado em frente à praia

Ideal para estadias em família

A maioria dos quartos com vista para o mar

Espetacular Roof Top Spa Centre, com vista para a baía

Quer localizar Bijela num mapa? Que lhe parece a zona? Nós gostámos tanto que queremos partilhar consigo 
a nossa descoberta, junto às melhores praias das Bocas de Kotor. Protegido pela ladeira verde da montanha, 

com pista polidesportiva, Aquafun, interiores de design moderno e opção de escolha de quarto com vista 
para o mar, o hotel Iberostar Bijela Park dá um sentido bastante amplo à expressão Tudo Incluído.

Além disso, no hotel aguarda-o um segredo, no andar superior, onde está localizado o spa: um terraço com 
uma perspetiva maravilhosa desta geografia peculiar. Entre baías azuis e montanhas, Montenegro é uma 
maravilha para os olhos e também para o paladar: o restaurante buffet está à altura da cozinha balcânica. 

Colocamos aos seus pés as 
apelativas Bocas de Kotor
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T:  +382 31 340 782
E:  herceg.novi@iberostar.com

MONTENEGRO · HERCEG NOVI

Situado em frente a uma praia privada

Perto de locais turísticos como Kotor, Perast e Herceg Novi

Programa completo Star Camp de entretenimento infantil

Renovado em 2019

Sabe porque é que a baía de Kotor, em Montenegro, é património da UNESCO? É porque combina um ambiente físico 
privilegiado, nas margens do Adriático, com um legado histórico de enorme valor, com origem na influência veneziana.

Iberostar Herceg Novi aproxima-o de um país tão desconhecido e único como Montenegro. É um hotel remodelado em 2019, 
com acesso privativo e direto para o mar. Está situado a 26 quilómetros do aeroporto de Dubrovnik e perto das principais vilas 
turísticas de Kotor, Perast ou Herceg Novi. Desfrute da gastronomia local e mediterrânica e não perca o Rooftop Bar, com uma 

vista inesquecível no terraço, e o Beach Snack Bar, sobre o mar. Contamos com o Star Camp para que os mais novos se divirtam, 
enquanto os mais velhos aproveitam a nossa proposta holística Aliveness para se cuidarem e realizarem atividades que lhes permitam 

recuperar o melhor de si mesmos ou descobrir a beleza do ambiente. Porque Montenegro é tão desconhecido quanto único!

Um hotel a estrear em Montenegro, 
com acesso privativo ao Adriático
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WI-FREE

IBEROSTAR HERITAGE GRAND 
PERAST   

IBEROSTAR SELECTION
KUMBOR    

T:  +382 32 311-400
E: perast@iberostar.com

T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

NEW WI-FREE NEW WI-FREE

IBEROSTAR 
BIJELA DELFÍN    

T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

NEWWI-FREE

IBEROSTAR 
BELLEVUE   

T:  +382 33 425 100
E:  reservations@iberostar.co.me

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE

MONTENEGRO · PERAST · BAÍA DE KOTOR

LOCALIZAÇÃO
Na Baía de Kotor, na orla 
do Mar Adriático
A 20 km do Aeroporto de Tivat
A 60 km do Aeroporto de 
Dubrovnik (Čilipi)
A 100 km do Aeroporto 
de Pogdorica
A 12 km de Kotor
A 23 km de Marina 
Porto Montenegro

ALOJAMENTO
129 quartos, incluindo duplos 
deluxe junior  
suites e suite palace

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Spa ($)
Beach Club privado frente ao 
hotel, exclusivo a clientes
Serviço de quarto
Wi-Fi gratuito
Ginásio

GASTRONOMIA
Restaurante principal
Restaurante à la carte
Lobby Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio

ENTRETENIMENTO
Visitas guiadas à cidade
Música ao vivo

MONTENEGRO · BUDVA · BEČIĆI

LOCALIZAÇÃO
A 50 m da praia de Bečići
A 2 km da cidade de Budva
A 23 km do Aeroporto 
de Tivat (TIV)
60 km do Aeroporto de 
Podgorica (TGD)

ALOJAMENTO
573 quartos, incluindo duplos, 
suites, junior suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores com 
esplanada solário
Piscina climatizada interior
7 bares
Wi-fi gratuito nas zonas comuns
Spa ($)
2 salas de conferências
Serviço médico ($)
Unlimited Services ($)

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet renovados
Pizzaria snack bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Basquetebol, petanca e voleibol
Ténis
Desportos aquáticos ($)
Atividades organizadas 

ENTRETENIMENTO
Programas diários variados 
para todas as idades

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada
Parque infantil

MONTENEGRO · HERCEG NOVI · BAÍA DE KOTOR

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia, na 
baía de Kotor
A 17 km do Aeroporto de Tivat
A 33 km do Aeroporto 
de Dubrovnik

ALOJAMENTO
230 quartos

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas
Spa com piscina interior 
e acesso ao exterior
Sala de conferências

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante à la carte
2 bares: Lobby Bar y Pool Bar

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia, na 
baía de Kotor
A 10 km do Aeroporto de Tivat
A 40 km do Aeroporto 
de Dubrovnik

ALOJAMENTO
202 quartos

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina
Área Spa & wellness
Salão de beleza
Sala de reuniões (250 pessoas)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
3 bares: pool bar, lobby 
Bar e beach club

ENTRETENIMENTO
Bouncy Water Park

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)

MONTENEGRO · HERCEG NOVI · BIJELA
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WI-FREE

IBEROSTAR 
HERCEG NOVI   

T:  +382 31 340 782
E:  herceg.novi@iberostar.com

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVEWI-FREE

IBEROSTAR 
BIJELA PARK    

T:  +34 971 99 80 60
E:  callcenter@iberostar.com

NEW

MONTENEGRO · HERCEG NOVI

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia, no 
Mar Adriático
A 25 km do Aeroporto de 
Dubrovnik (Čilipi)
A 30 km do Aeroporto de Tivat
A 114 km do Aeroporto 
de Pogdorica
A 8 km de Herceg Novi
A 50 km de Dubrovnik

ALOJAMENTO
238 quartos, incluindo duplos 
standard, junior suites

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Ginásio
Wi-Fi gratuito
Sala de conferências, reuniões, 
cocktails e banquetes ($)

GASTRONOMIA
Restaurante principal buffet
Beach Snack-Bar
Bar La Bahía
Rooftop Bar
Bar da piscina

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades orientadas 
Aeróbica aquática
Futebol e volei de praia

ENTRETENIMENTO
Programas diários variados 
para todas as idades
Programa de animação noturno

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)

MONTENEGRO · HERCEG NOVI · BIJELA

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia, na 
baía de Kotor
A 10 km do Aeroporto de Tivat
A 40 km do Aeroporto 
de Dubrovnik

ALOJAMENTO
281 quartos

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina
Área Spa & wellness
Sala de conferências

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
2 bares: lobby bar y beach bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo polidesportivo

ENTRETENIMENTO
Bouncy Water Park
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Iberostar Grand Fontana di Trevi

Itália

Mar Mediterrâneo

Mar Adriático

Roma

Milão

Bolonha

Veneza

Nápoles
Sardenha

Sicília

R O MA
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T:  +34 971 99 80 60
E: callcenter@iberostar.com

ITÁLIA · ROMA

Luxo e excelência no 
coração de Roma

Localização privilegiada apenas a 70 m da Fontana di Trevi

Edifício Art Déco do século XIX, com frisos centenários

Interiores sofisticados com materiais premium e domótica

Bar restaurante no terraço, com uma vista impressionante

Quem visita Roma não se vai embora sem deixar uma moeda na Fontana di Trevi. Sabe porquê? 
Segundo a lenda, só quem atira uma moeda para a fonte voltará um dia a Roma, conhecida 
por ser a cidade eterna. O Iberostar Grand Fontana di Trevi, localizado a apenas 70 metros 

daquela que é a fonte mais famosa do mundo, fará com que siga esta antiga tradição.

O hotel recupera com excelência e primor um edifício Art déco do século XIX. Vai sentir-se alojado 
dentro da própria Roma e não noutra cidade qualquer. Depois de um dia de turismo intenso pela 

cidade eterna, terá à sua espera o spa-wellness, um tesouro oculto no rés-do-chão do edifício. Quem 
não deseja desfrutar, para além da noite de Roma, do aprimorado lounge bar do terraço superior?
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NEW WI-FREE

IBEROSTAR GRAND 
FONTANA DI TREVI 

T:  +34 971 99 80 60
E: callcenter@iberostar.com

ITÁLIA · ROMA

LOCALIZAÇÃO
Localizado no centro histórico 
da cidade, a poucos metros da 
famosa Fontana de Trevi
A 32 km do Aeroporto 
Internacional de Fiumicino
A 35 km da praia

ALOJAMENTO
67 quartos, incluindo quartos 
duplos standard e suites

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Centro de spa com piscina, 
zona relax e banho turco
Wi-Fi gratuito
Cofre
Serviço de lavandaria

GASTRONOMIA
Sala de pequeno-almoço
Bar no terraço

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Fitness Center

PÁGINA 210



2 1 4 2 1 5

Tunísia

Midoun

Mahdia

Port El Kantaoui

Yasmine

Djerba

Monastir

Tunis

Enfidha
Sousse

Tozeur

Mar Mediterrâneo

MAHDIA

Iberostar Selection Royal  
El Mansour & Thalasso

PORT EL KANTAOUI

Iberostar Selection Diar El Andalous

Iberostar Selection Kantaoui Bay

MONASTIR

Iberostar Selection Kuriat Palace 

YASMINE

Iberostar Averroes

MIDOUN

Iberostar Mehari Djerba
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T:  +216 73 681 100
E:  royal.mansour@iberostar.tn

Mahdia: um tesouro no
coração do Mediterrâneo

Em frente à bonita praia de Mahdia e junto ao centro histórico

Centro de talassoterapia com massagens e tratamentos

Quartos magníficos, a maioria com vista para o mar

Restaurante temático para degustar a melhor cozinha local

Em 1907, um grupo de pescadores descobriu, ao mergulhar na costa de Mahdia, um barco carregado de 
objetos de arte e esculturas de mármore como o busto de Afrodite de uma beleza totalmente divina.

O Iberostar Selection Royal El Mansour e Thalasso é outro dos tesouros que esconde Mahdia: em frente à 
praia, ao lado do centro histórico, este hotel de 5 estrelas para toda a família dá-lhe a conhecer a tradição do 
mundo árabe. Mergulhe no centro de talassoterapia e sinta os benefícios do mar no seu corpo. Desfrute da 

gastronomia local neste hotel icónico de Mahdia. Ofereça aos seus filhos uma experiência Star Camp inesquecível 
e cheia de atividades, ficando com tempo para se reencontrar neste paraíso de praia, beleza e tradição.

TUNÍSIA · MAHDIA
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T:  +216 73 246 200
T: diar.el.andalous@iberostar.tn

Um hotel de 5 estrelas em frente ao 
mar, para descobrir o norte de África

Situado em Port el Kantaoui, na praia e entre jardins

Serviços e instalações Star Prestige, só para adultos

3 piscinas exteriores, incluindo uma infantil e uma aquecida

Restaurante temático para degustar a melhor cozinha local

Qual é o país do norte de África que tem mais de 1000 quilómetros de praia, clima quente todo o ano e uma 
cultura milenar? A Iberostar revela-o em Iberostar Selection Diar el Andalous, um hotel de 5 estrelas nas 

praias tunisinas de Port Kantaoui e muito perto das cidades históricas de Susa e Monastir.

Rodeado de jardins, com 3 piscinas exteriores e outra interior, oferecemos-lhe os sabores locais nos nossos restaurantes 
e diversão para os mais pequenos, com as atividades do Star Camp. Os mais velhos, entretanto, podem aproveitar o nosso 

conceito Aliveness, que oferece atividades para que se sinta revigorado ou se abstraia com uma cura oriental completa à base 
de massagens, piscina de relaxamento e sauna. Joga golfe? Pode praticar o seu desporto favorito no campo exclusivo de Port El 

Kantaoui. E, se vier com crianças, não perca o serviço Star Prestige, com serviços e instalações exclusivas para adultos.

Procura algo imprescindível? Vá à Medina de Susa. Fica a 20 minutos e é Património da Humanidade.

TUNÍSIA · PORT EL KANTAOUI · SOUSSE
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T:  +216 73 246 477
E:  kantaoui.bay@iberostar.com

Uma das melhores praias de Tunes, 
para descansar em família

Localizado numa das melhores praias de Tunísia

Spa completo com centro de talassoterapia e tratamentos

Quatro restaurantes, um deles com especialidades locais

Programa de entretenimento infantil Star Camp

A pouco mais de 10 quilómetros da histórica Susa, o Iberostar Selection Kantaoui Bay está situado numa das melhores 
praias da Tunísia, a 3 quilómetros do moderno Port El Kantaoui e a 25 quilómetros do aeroporto de Monastir.

Desfrute de um hotel de 5 estrelas, que se supera a si mesmo e que foi concebido para toda a família. Onde os mais pequenos irão divertir-
se com as atividades do Star Camp, nas piscinas exteriores ou na aquecida, enquanto os mais velhos aproveitam o Spa, as suas 2 zonas de 
jacuzzi e o centro de talassoterapia, com banho turco. Procura algo para toda a família? Explore a vasta e excelente oferta gastronómica 

dos nossos 4 bares e 4 restaurantes, que lhe permitem provar os sabores mais locais no restaurante tunesino Raihan Tunisian.

Joga golfe? Está com sorte! Estamos a cinco minutos de um dos melhores campos de golfe do Mediterrâneo africano.

TUNÍSIA · PORT EL KANTAOUI · SOUSSE
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T: 00 216 73 520 100
E:  kuriat.palace@iberostar.com

Um oásis no Mediterrâneo tunisino

Situado em frente ao aeroporto e em frente à praia de Skanes

Zona privada Star Prestige, com serviços exclusivos

3 magníficas piscinas exteriores e Aquafun com 10 escorregas

Renovado em 2019

Qual é o país que tem mais de 1000 quilómetros de praia, um clima ameno durante todo 
o ano e fica a menos de 3 horas de distância de Paris? Com a Iberostar irá descobri-lo em 

frente à praia de Skane, na Tunísia. Perto das cidades históricas de Susa e Monastir.

O Iberostar Selection Kuriat Palace é um hotel de 5 estrelas que vai ser inaugurado nesta 
primavera: um oásis junto ao Mediterrâneo tunisino. Os seus jardins salpicados de 

palmeiras, bem como a sua decoração, farão com que se sinta próximo da geografia e da 
história local. O restaurante buffet com show cooking será um deleite para o seu paladar. 
Desfrute em família da piscina Aquafun com 10 escorregas. E, se viajar em casal, efetue 

uma reserva na zona Star Prestige, que lhe oferece serviços exclusivos. Porque todos 
precisamos de desfrutar da tranquilidade e descontração antes de voltarmos à realidade.

TUNÍSIA · MONASTIR
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T:  +216 72 240 400
E: averroes@iberostar.com.tn

TUNÍSIA · YASMINE · HAMMAMET

Um hotel na praia para desfrutar 
da beleza do norte de África

Localização excelente em frente à praia e ao passeio marítimo

30 000 m2 de jardins cuidados e palmeirais imponentes

Gastronomia requintada com pratos locais e internacionais

Piscina exterior com jacuzzy, piscina coberta e aquecida

Há centenas de anos atrás, fenícios, cartagineses, romanos, bizantinos e árabes descobriram a beleza da Tunísia e deixaram a sua marca nesta 
terra de sol e praia nas margens do Mediterrâneo. O Iberostar Averroes, em frente à extensa praia de Hammamet, aguarda por si para que 

viva a experiência. Uma arquitetura mediterrânica repleta de elementos locais e 30 000 metros quadrados de jardins e palmeiras garantem 
umas férias em família inesquecíveis. Os mais pequenos irão divertir-se com as atividades do Star Camp ou com um bom mergulho na piscina 
exterior ou na piscina aquecida, enquanto os mais velhos relaxam, desligam e se revigoram no SPA Sensations: propomos-lhe um banho turco, 

um banho de vapor ou uma massagem com algas marinhas. Também oferecemos atividades que permitem ativar o corpo e a mente.

Procura algo imprescindível? Saboreie a rica gastronomia local nos nossos restaurantes e dê 
um salto à Medina de Hammamet, junto ao mar, passando pelo bazar.
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T:  +216 75 745 240
E: meharidjerba@iberostar.com.tn

TUNÍSIA · MIDOUN · DJERBA

Um hotel para toda a família à 
beira da “ilha das areias de ouro”

Situado na mítica ilha de Djerba, em frente à praia de Sidi Akkour

Área exclusiva Star Prestige, só para adultos

Gastronomia árabe, oriental e mediterrânica, que inclui o shisha bar

Programa infantil Star Camp, para todas as idades

Sabia que Homero levou Ulisses a descansar à ilha de Djerba, após a guerra de Troia? No Iberostar Mehari Djerba 
descobrirá porque escolheu precisamente esta ilha, batizada por Flaubert como a ilha “das areias de ouro”…

De frente para a praia de Sidi Akkour, o Iberostar Mehari Djerba está rodeado de 50 000 m2 de jardins e palmeiras. É um hotel para 
toda a família que o aproxima da gastronomia árabe, oriental e mediterrânica ou que lhe permite simplesmente desfrutar do Beach 

Bar na areia. Assegure a diversão dos mais novos no Star Camp e ofereça a si mesmo a oportunidade de desfrutar da nossa oferta 
holística de bem-estar Aliveness, que lhe oferece atividades para se revigorar e reencontrar consigo mesmo e com a natureza.

Um problema? Quererá ficar, como o Ulisses!
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WI-FREE

T:  +216 73 246 477
E:  kantaoui.bay@iberostar.com

NEW

T: 00 216 73 520 100
E:  kuriat.palace@iberostar.com

T:  +216 73 681 100
E:  royal.mansour@iberostar.tn

T:  +216 73 246 200
T: diar.el.andalous@iberostar.tn

IBEROSTAR SELECTION 
KURIAT PALACE     

IBEROSTAR SELECTION 
KANTAOUI BAY     

IBEROSTAR SELECTION 
DIAR EL ANDALOUS     

IBEROSTAR 
ROYAL EL MANSOUR     

NEW AQUA FUNWI-FREEWI-FREEWI-FREE

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de 
Port el Kantaoui
A 1 km do centro de 
Port el Kantaoui
A 25 km do Aeroporto de Monastir 
(MIR)  
e a 40 km do Aeroporto 
de Enfidha (NBE)

ALOJAMENTO
379 quartos totalmente 
redecorados, incluindo duplos, 
familiares, junior suites e 
novos quartos Star Prestige

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores
Piscina aquecida
5 bares, sendo um deles 
um café árabe
Wi-Fi  gratuito 
Spa
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com 
minibar de boas-vindas
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários
Solário exclusivo com 

camas balinesas

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Restaurante temático: 
tunisino e italiano
Snack-Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Petanca, tiro com arco 
3 campos de ténis 
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Música ao vivo e espetáculos

CRIANÇAS
Piscina separada
Parque infantil

TUNÍSIA · PORT EL KANTAOUI · SOUSSE

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Mahdia
A 1 km do centro da cidade
A 47 km do Aeroporto 
de Monastir (MIR)
A 60 km de Sousse

ALOJAMENTO
447 quartos, incluindo 
duplos, familiares, junior 
suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Piscina interior aquecida 
no inverno
3 bares, incluindo um café árabe
Wi-Fi gratuito
Centro de talassoterapia com 
massagens e tratamentos ($)
Salão de beleza ($)
3 salas de conferências
Tudo Incluído opcional

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante temático
Snack-Bar
Bar e restaurante na praia ($)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de ténis, voleibol, 
futebol, etc.
Desportos aquáticos dependendo 
das condições climáticas 
(caiaque, banana e windsurf 
com formação)
Atividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Música ao vivo e espetáculos
Discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. (De 
acordo com temporada)  
Piscina separada

TUNÍSIA · MAHDIA TUNÍSIA · PORT EL KANTAOUI · SOUSSE

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia
A 3 km de Port El Kantaoui
A 25 km do Aeroporto 
de Monastir (MIR)
A 32 km de Monastir
A 40 km de Enfihda-Hammamet

ALOJAMENTO
358 quartos incluindo suites, 
quartos superiores, familiares, 
Junior Suites e Senior Suites

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores, 1 piscina de 
água do mar e 1 piscina aquecida
2 zonas de jacuzzi
Centro de talassoterapia 
com banho turco, sauna, 
equipa de massagistas e 
tratamentos corporais
Galeria comercial
4 bares: Lounge Bar, Lobby Bar, 
Piscina Bar e Restaurante 
na Praia Bar
Ligação Wi-Fi Premium gratuita
3 salas para eventos entre 
20 e 250 pessoas
Serviço de shuttle bus ou limusine 
de ida e volta para o aeroporto ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet asiático
Restaurante tunisino 
“Raihan Tunisian”
Restaurante “Narcisse”
Beach Restaurant & Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
7 campos de ténis, 
petanca, voleibol, etc.
Atividades organizadas
Atividades aquáticas
Sala de fitness
O Djerba Golf encontra-
se a 0,5 km do hotel
Minigolfe

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Música ao vivo e espetáculos 
profissionais

CRIANÇAS
Star Camp: inclui programa 
de atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com a temporada)
Piscina infantil
Babysitter ($)

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia
A 7 km de Monastir
A 15 km de Sousse
Próximo do Aeroporto 
Internacional de Monastir

ALOJAMENTO
382 quartos com vista de jardim 
ou de mar, incluindo quartos 
duplos (Standard, Superiores 
e Star Prestige), alojamentos 
familiares superiores, para 4 
pessoas e suites Star Prestige

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas, incluindo 
1 piscina interior
Spa com jacuzzi, banho 
turco, sauna e massagens
Bar
3 salas de conferências
Wi-Fi gratuito
Serviço de lavandaria

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com 
minibar de boas-vindas
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários

Solário exclusivo com 
camas balinesas

GASTRONOMIA
Restaurante com buffet 
e show cooking
Restaurante temático
Comidas especiais (para 
celíacos, com alergias…)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio, sala de fitness
Yoga
Voleibol
Boccia, dardos, tiro ao 
arco, ténis de mesa
Campo de golfe nas 
proximidades

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos profissionais

CRIANÇAS
Star Camp: inclui programa 
de atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com a temporada)
Piscina infantil
Aquafun
Minidisco

TUNÍSIA · MONASTIR
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T:  +216 75 745 240
E: meharidjerba@iberostar.com.tn

T:  +216 72 240 400
E: averroes@iberostar.com.tn

IBEROSTAR 
MEHARI DJERBA    

IBEROSTAR 
AVERROES    

WI-FREE WI-FREE

TUNÍSIA · MIDOUN · DJERBATUNÍSIA · YASMINE · HAMMAMET

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia
A 12 km do centro de Hammamet
A 70 km do Aeroporto de 
Túnis - Cartago (TUN)

ALOJAMENTO
266 quartos, incluindo duplos, 
familiares, junior suites, suites 
e suites superiores com piscina

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior com jacuzzi
Piscina aquecida no inverno
30 000 m2 de jardins
2 bares: bar principal e bar 
piscina (aberto no verão)
Wi-Fi gratuito nos quartos, no bar 
principal 
e no vestíbulo da receção
Spa ($)
Salão de beleza ($)
Salas de conferências
Estacionamento

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante tunisino (uma vez 
por estadia e com reserva com 
24 horas de antecedência)
Churrasco (no verão)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Vólei de praia, tiro com arco 
Campo de ténis
Caiaque, pedal boat, 
windsurf gratuitos para 
clientes em regime TI
Sala de fitness
Campo de golfe nas proximidades

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Música ao vivo e espetáculos 
profissionais

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. (De 
acordo com temporada)  
Piscina exterior separada
Campo de jogos

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Sidi Akkour
A 6 km de Midoun
A 28 km do Aeroporto 
de Djerba (DJE)

ALOJAMENTO
300 quartos, incluindo duplos, 
suites, familiares  
e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
Piscina e jacuzzi aquecidos
5 bares, incluindo um 
café árabe ($)
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
50 000 m2 de jardins
Cabeleireiro ($)
Zona comercial
Serviço médico
Estacionamento
Tudo Incluído opcional

STAR PRESTIGE ($)
Zona Só para Adultos
Quartos superiores com 
minibar de boas-vindas
Atendimento VIP com 
receção privada
Lounge com open bar, 
TV e jornais diários

Solário exclusivo com 
camas balinesas

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante de comida 
local (mediante reserva)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
7 campos de ténis, 
petanca, voleibol, etc.
Atividades organizadas
Atividades aquáticas
Sala de fitness
O Djerba Golf encontra-
se a 0,5 km do hotel
Minigolfe

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Música ao vivo e espetáculos 
profissionais

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Aqua park
Parque infantil

PÁGINA 226PÁGINA 224
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SAÏDIA

Iberostar Saïdia

AGADIR

Iberostar Founty Beach

MARRAQUEXE

Iberostar Club Palmeraie Marrakech

Agadir

Saïdia

Al Massira

Oujda-Andag
Nador

International
 International

Marraquexe

Oceano Atlântico

Marrocos
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T:  +212 (0) 5 36 63 00 10
E:  iberostar.saidia@iberostar.ma

MARROCOS · SAÏDIA · BERKANE

Em frente a uma praia importante, com 14 km de areia

Cinco piscinas, incluindo uma aquecida, uma infantil e uma de animação

Centro SPA Sensations, com massagens e tratamentos

Bonita arquitetura e decoração berbere, que convida a relaxar

Sabia que Saïdia é conhecida como a “pérola azul” de Marrocos? É uma das maiores 
praias do país, com 14 quilómetros junto ao Mar Mediterrâneo.

Sinta Marrocos na decoração de um hotel de inspiração berbere e na gastronomia dos seus 4 restaurantes e 6 bares. O 
Iberostar Saïdia está frente ao mar, para que desfrute de cada quilómetro de praia. No entanto, pode também desfrutar 

de 5 piscinas, uma delas de animação, na qual pode praticar desportos aquáticos, outra interior e ainda outra para 
crianças. Os mais pequenos irão divertir-se com as atividades do nosso Star Camp. Reservamos para os adultos a 

possibilidade de desfrutarem do nosso programa Aliveness, que lhes permite abstraírem-se de tudo no SPA Sensations: 
com massagens, tratamentos faciais e corporais de beleza, banho turco, circuito de águas, sauna… Deixe-se seduzir!

Mesmo junto ao Mediterrâneo, com 
14 km de praia para desfrutar
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T:  +212 528 29 48 48
E:  founty.beach@iberostar.com

MARROCOS · AGADIR

Em frente à praia de Agadir, a 1 km da cidade

Centro SPA Sensations, com banho turco, massagens e tratamentos

Vasto programa de animação, lazer e atividades desportivas

4 piscinas, três exteriores, uma infantil e uma interior aquecida

Para desfrutar de um clima ideal, na costa marroquina, tem de ir a Agadir. 
Oferecemos-lhe a localização perfeita, em frente à praia e a 1 km da cidade.

Iberostar Founty Beach é um hotel recentemente remodelado a estrear, onde as suas férias em família serão 
marcadas pela diferença. As crianças desfrutarão do nosso programa Star Camp com inúmeras atividades. 

Também vão desfrutar da nossa piscina infantil, aquecida todo o ano, de outras 2 piscinas exteriores e 
da interior, também aquecida. Para os adultos, sugerimos que descubra a nossa proposta Aliveness, que 
combina uma atividade física que o faz reencontrar-se com o ambiente que o rodeia e ainda lhe permite 
cuidar de si no SPA Sensations: banho turco, sauna, massagens, tratamentos… O que vai experimentar?

Estreie o nosso hotel em Agadir e 
aproveite a praia, durante todo o ano
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T:  05 24 42 53 00
E:  club.palmeraie.marrakech@iberostar.com

MARROCOS · MARRAQUEXE · AMERCHICH

Situado perto do palmeiral de Marraquexe e a 15 minutos do centro

Animação e desporto para todas as idades

Piscina splash pool e piscina zen aquecida, só para adultos

6 salas de eventos e reuniões, com capacidade para até 2100 pessoas

O palmeiral de Marraquexe tem mais de 100 000 palmeiras e foi plantado durante a dinastia almorávide, num terreno com mais de 13 000 hectares.

Aí está situado o Iberostar Club Palmeraie Marrakech, apenas a 15 minutos de La Medina, o centro histórico da exótica cidade, 
que alberga tesouros como a emblemática praça Jamaa El Fna, a Mesquita de Koutoubia ou o Palácio Bahía, entre outros.

Transportamo-lo num autocarro gratuito, para que possa desfrutar da cidade. E, no regresso, à sua espera está um hotel a estrear, decorado 
para que sinta Marrocos, com duas piscinas, uma splash pool e outra zen, aquecida e só para adultos. Um lugar onde as crianças irão 

divertir-se com uma infinidade de atividades no programa Star Camp, ao mesmo tempo que oferecemos aos mais velhos a possibilidade 
de aproveitar a nossa oferta holística de bem-estar, no SPA Sensations. Banho turco, sauna, massagens, tratamentos? A escolha é sua!

Um hotel sem igual, rodeado por
11 hectares de palmeiral mediterrânico
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WI-FREEWI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR 
FOUNTY BEACH   

IBEROSTAR 
SAÏDIA   

IBEROSTAR 
CLUB PALMERAIE MARRAKECH   

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

T:  +212 (0) 5 36 63 00 10
E:  iberostar.saidia@iberostar.ma

T:  +212 528 29 48 48
E:  founty.beach@iberostar.com

T:  05 24 42 53 00
E:  club.palmeraie.marrakech@iberostar.com

REFURBISHED REFURBISHED

MARROCOS · SAÏDIA · BERKANE MARROCOS · AGADIR MARROCOS · MARRAQUEXE · AMERCHICH

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Saïdia
A 5 km do centro de Saïdia
A 20 km de Berkane
A 57 km do Aeroporto 
de Oujda (OUD) 

ALOJAMENTO
485 quartos, incluindo 
duplos, junior suites, suite 
presidencial e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
5 piscinas exteriores, 
incluindo 1 para crianças
Piscina aquecida
Praia interior
Jardim de 6 hectares
5 bares 
Wi-Fi gratuito
Spa
Sala de conferências
Zona comercial
Estacionamento
Hotel acessível

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
3 Restaurantes temáticos: 
japonês, mediterrânico  
e marroquino
Hamburgueria (noite)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos aquáticos ($)
Ténis, voleibol, futebol, 
tiro com arco, etc.
Atividades organizadas
Sala de fitness
Campo de golfe nas proximidades

ENTRETENIMENTO
Programa de animação
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada
Zona de jogos

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Agadir
A 1 km do centro de Agadir
A 25 km do Aeroporto de 
Al Massira (AGA) 

ALOJAMENTO
470 quartos, incluindo 
duplos, familiares, junior 
suites, suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores, 1 
aquecida durante o inverno 
Wi-Fi gratuito
Spa com piscina interior 
climatizada ($) (acesso livre das 
12h00 às 14h00 todo o ano)
3 bares
Centro de estética ($)
4 salas de conferências
Serviço médico (sob pedido) ($)
Estacionamento público
Zona comercial

GASTRONOMIA
Restaurantes buffet
Restaurante marroquino 
à la carte
Snack-Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
5 campos de golfe com shuttle
Zona desportiva ao ar livre
2 Campos de ténis de terra 
batida e pingue-pongue
Atividades organizadas 
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo
Aulas de dança

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada
Menu infantil
Zona de jogos

LOCALIZAÇÃO
A 13 km da praça Jemâa El Fna
A 13 km da mesquita Koutoubia
A 16 km do Aeroporto 
de Menara (RAK)

ALOJAMENTO
318 quartos, incluindo 
duplos, suites, junior suites, 
com varanda ou terraço

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas, 1 zen aquecida (só 
para adultos), 1 com animação 
e 1 splash pool para crianças
Jardim de 6 hectares
Spa ($)
3 bares
Wi-Fi gratuito
Centro de estética ($)
Ginásio
Lojas ($)
6 salas de conferências
Lavandaria ($)
Estacionamento privativo
Caixa multibanco e 
câmbio de divisas

GASTRONOMIA
Buffet internacional
Restaurante marroquino temático
Snack-Bar
Food Truck

ATIVIDADES DESPORTIVAS
13 campos de golfe nas 
proximidades ($)
1 campo de treino de golfe
Fitness club
Ténis de terra batida 
e pingue-pongue
Campo de futebol de 7

ENTRETENIMENTO
Jogos, danças e torneios
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo
Bar-discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada com 
escorregas e jogos de água

PÁGINA 234 PÁGINA 236 PÁGINA 238
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Boa Vista

Santiago

Praia

Sal

Santo Antão

São Nicolau

Maio
Fogo

Oceano Atlântico

BOA VISTA

Iberostar Club Boa Vista

Cabo Verde
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T:  +238 251 21 70
E:  boadir@iberostar.com

CABO VERDE · BOA VISTA · AREIA DE CHAVES

Em frente à praia de Chaves

Três piscinas, incluindo uma infinity com vista para o mar

Programa Star Camp de animação infantil

Zona spa & wellness, com massagens e tratamentos corporais

Sabia que Cabo Verde é conhecido como a lha da Felicidade? Este arquipélago no Atlântico africano, com 
praias únicas, muito pouco visitadas e com um verão permanente é perfeito para sentir-se feliz.

O Iberostar Club Boa Vista convida-o a descobrir este paraíso natural num hotel envolto em jardins e localizado em 
frente à Praia da Chaves. Um lugar para desfrutar do oceano no Beach Club Bar ou em qualquer uma das suas 3 piscinas. 

O hotel perfeito para descansar em família, com inúmeras atividades para os mais pequenos no programa Star 
Camp, enquanto os mais velhos se reencontram no SPA Sensations. E para uma nova ligação mais ativa e abrangente 

aproveite a ampla oferta de atividades aquáticas! O oceano aguarda por si e cuida de si para que cuide dele.

Um hotel na Ilha da Felicidade, 
onde é sempre verão
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IBEROSTAR 
CLUB BOA VISTA   

T:  +238 251 21 70
E:  boadir@iberostar.com

WI-FREEFOR FAMILIES ALL INCLUSIVE

LOCALIZAÇÃO
Na praia de Chaves
A 3 km do Aeroporto 
de Boa Vista (BVC)
A 10 km da Vila de Sal Rei

ALOJAMENTO
276 quartos, incluindo 
familiares e suites

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas, 1 com efeito 
de “infinito”
5 bares, incluindo 1 Beach Bar
Wi-Fi gratuito
Spa
Salão de beleza ($)
Zona comercial
Serviço médico (exterior) ($)
Parque de estacionamento 
exterior gratuito

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
Restaurante gourmet
Snack-Bar
Beach Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de futebol
Campo de ténis
Desportos aquáticos ($)
Atividades organizadas 
Sala de fitness
Escola de Kitesurf ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação diário
Música ao vivo
Discoteca
Espetáculos de animação

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada

CABO VERDE · BOA VISTA · AREIA DE CHAVES

PÁGINA 244
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RIVIERA MAYA

Iberostar Grand Paraíso

Iberostar Selection  
Paraíso Maya

Iberostar Selection  
Paraíso Lindo

Iberostar Paraíso Beach

Iberostar Paraíso del Mar
· Iberostar Playa Paraíso  

Golf Club

· Iberostar Playa Paraíso 
Convention Center

Iberostar Tucán

Iberostar Quetzal

CANCÚN

Iberostar Selection Cancún
· Iberostar Cancún Golf Club

· Iberostar Cancún Península 
Convention Center

Coral level at Iberostar 
Selection Cancún
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Iberostar Cozumel 
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Playa Mita
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T:  +52 984 877 28 00
E: ghprp1@iberostar.com

A excelência de um dos hotéis 
mais premiados do México

Situado em frente à Playa Paraíso, uma das melhores da Riviera Maya

Luxo e romantismo num hotel especializado para adultos

5 restaurantes temáticos e dois restaurantes buffet

Campo de golfe próprio, projetado pelo prestigiado P.B. Dye

Em frente à praia, este hotel para adultos, elegante no seu design e com qualidades extraordinárias na sua arquitetura e nas suas suítes 
amplas, respira tranquilidade, conforto e oferece-lhe um serviço excelente de mordomia e concierge, que personaliza o seu descanso.

Descubra o nosso novo conceito Iberostar Aliveness, que lhe permitirá reencontrar-se consigo mesmo, com o ambiente à sua volta e 
com a natureza. Convidamo-lo a ouvir o seu corpo, a mimar-se com tratamentos relaxantes ou com uma sessão de Spa, a satisfazer 

as suas necessidades com movimento e desfrutar de propostas gastronómicas saudáveis da cozinha local e da internacional, nos 
nossos 5 restaurantes temáticos e 2 buffets. E, claro, visite qualquer um dos 11 restaurantes e 14 bares do resort. Jogue o seu melhor 
golfe nos 18 buracos projetados por P.B. Dye e descanse na praia ou numa das nossas piscinas. Há tempo para tudo, incluindo para 

descobrir a escola de mergulho ou as aulas de navegação, cozinha e dança. Somos especialistas em férias inesquecíveis!

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 984 877 28 00
E:  pmyrp1@iberostar.com

Um hotel para viver a cultura 
Maia à beira das Caraíbas

Localização privilegiada na mítica Playa Paraíso

9 piscinas, entre elas a Aquafun, o rio lento, a piscina desportiva e a de ondas

5 restaurantes temáticos e acesso aos 11 de empreendimentos associados

Programa desportivo e de entretenimento infantil Star Camp

Há algo melhor do que umas férias nas Caraíbas? O Iberostar Selection Paraíso Maya permite-lhe viver as Caraíbas 
no seu esplendor, no coração da civilização Maia, uma das mais fascinantes da América pré-colombiana.

Desfrute desse mundo milenar no Lobby Bar, que reproduz a lendária Pirâmide de Chichén Itzá. Ou relaxe nas 9 piscinas, 
que incluem o rio lento, para deslizar como nos rios da selva mexicana, e a piscina de ondas, com tanta diversão como 

na praia, mas ainda mais segura. Ofereça aos seus filhos inúmeras atividades no nosso Star Camp, enquanto cuida 
de si ao máximo com o nosso novo conceito Iberostar Aliveness, para centrar-se em si, no ambiente que o rodeia e 

na natureza, através do nosso programa de atividades, instalações, gastronomia saudável e do nosso Spa.

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 984 877 28 00
E:  plirp1@iberostar.com

Piscina de ondas, rio lento e um mundo 
de diversão nas Caraíbas milenares

Em frente à impressionante Playa Paraíso

7 piscinas, incluindo a Aquafun, rio lento e a piscina de ondas

Máximo entretenimento infantil com o programa Star Camp

5 restaurantes temáticos e campo de golfe próprio

Sabia que a área de jogos do Star Camp está fabricada com mais de 6500 kg de plástico reciclado, que 
equivalem a 32 000 embalagens de 5 litros e substituem a madeira de 65 árvores?  

Cuidamos do planeta e de si. Por isso, oferecemos-lhe um hotel em frente ao mar milenar das Caraíbas, com uma piscina que 
reproduz as ondas do mar, mas sem perigos para os mais pequenos. Dispomos de outra piscina em forma de rio lento, para 

poder deslizar por força de uma corrente suave. E ainda outras 5 piscinas, para que possa encontrar a sua preferida! Aproveite 
o nosso conceito Iberostar Aliveness, que lhe permite centrar-se em si, na natureza e no ambiente que o rodeia, mediante 

um vasto programa de atividades, uma gastronomia saudável, umas instalações modernas e um Spa inesquecível.

Quer um conselho? Não vai ser fácil sair do hotel, mas não perca a visita à cidade maia de Tulum, fica a menos de 1 hora!

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 984 877 28 00
E:  pberp1@iberostar.com

Riviera Maya para toda a família

Em frente à praia na Riviera Maya

4 piscinas exteriores, uma delas infantil

7 restaurantes temáticos e 8 bares

Campo de golfe com 18 buracos concebido por P.B. Dye

Sabia que frente ao mar da Riviera Maya se encontra a segunda maior barreira de corais do 
mundo? No Iberostar Paraíso Beach convidamo-lo a desfrutar e cuidar dela.

A 30 minutos do aeroporto de Cancún, o nosso hotel está rodeado de flora tropical e de fauna autóctone, para que sinta o 
México na sua natureza. Qualquer uma das 4 piscinas exteriores do resort permitirá refrescar-se e a infantil, com o Star 

Camp, vai proporcionar momentos divertidos e educativos aos mais pequenos. E como há paladares para todos os gostos, 
temos uma oferta gastronómica com 7 restaurantes temáticos diferentes. Quer reencontrar-se consigo e com a natureza? 
Está com sorte, com a nossa proposta Aliveness. Prefere uma sessão de fitness, um jogo de golfe no campo de golfe com 18 
buracos ou uma descida com o Centro de Mergulho? Se o completar com uma visita ao SPA Sensations, voltará como novo!

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 984 877 28 00
E:  pmarp1@iberostar.com

A melhor combinação de descanso, 
lazer, história e cultura

Em frente à praia, rodeado de flora tropical e de fauna autóctone

Programa de entretenimento Star Camp, para todas as idades

Centro de mergulho Dressel Divers

SPA Sensations com circuito de hidroterapia e tratamentos

De certeza que não sabia que no México cabem até 3 “Franças” e 9 “Reinos Unidos”? Por isso, no México há 
muitos Méxicos. O Iberostar Paraíso del Mar traz-lhe o México caribenho e milenar de praias intermináveis, 

que se levanta junto a uma das civilizações pré-colombianas mais interessantes: a dos Maias.

A 30 minutos do aeroporto de Cancún e a apenas uma hora da cidade Maya de Tulum, o Iberostar Paraíso del Mar é um hotel de 
5 estrelas, em frente à praia, que lhe permite desfrutar de tudo. Para os mais pequenos temos um Star Camp, com inúmeras 

atividades divertidas e educativas. Os mais velhos podem descobrir o nosso Spa Sensation ou o campo de golfe com 18 buracos. 
A oferta gastronómica levá-los-á além do México, permitindo-lhes viajar através dos cinco sentidos pelo Japão, Brasil ou Itália. 

Será uma experiência inesquecível: porque um lugar único como a Riviera Maya não pode conhecer-se de qualquer maneira.

MÉXICO · RIVIERA MAYA
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T:  +52 (984) 877 2000
E:  tucrp1@iberostar.com

Um Tudo Incluído de 5 
estrelas para toda a família

Em frente à espetacular Playacar

Acesso direto à Quinta Avenida da Playa del Carmen

Flora e fauna locais, num ambiente de selva

Programa de entretenimento Star Camp, para todas as idades

O Iberostar Tucán é um autêntico paraíso tropical conservado com mimo, um resort de 5 estrelas com Tudo 
Incluído, com um design inspirado na cultura local. Situa-se em frente a uma das melhores praias da Riviera 

Maya e no coração de uma zona especialmente atrativa, por estar perto dos melhores parques de lazer do México 
e do coração da cultura Maia, que pode ser visitada em Tulum, a menos de uma hora do hotel.

Reserve uma escapadinha em família para uma zona de clima privilegiado, num hotel com atividades e instalações especialmente 
pensadas para os mais pequenos, no nosso Star Camp. Partilhe momentos com os seus, numa das nossas 4 piscinas, contrate 
o serviço de baby-sitting e descubra o Iberostar Aliveness, um conceito que o convida a centrar-se em si e na natureza, através 

de um vasto programa de atividades, uma gastronomia saudável, umas instalações modernas e um Spa inesquecível.

MÉXICO · PLAYA DEL CARMEN
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T:  +52 984 877 2800
E:  tucrp1@iberostar.com

Um hotel reconhecido pelo seu esforço 
para preservar o rico ecossistema local

Na linha da frente de uma das melhores praias da Riviera Maya

Programa de entretenimento Star Camp, para todas as idades

SPA Sensations, com hidroterapia, massagens e tratamentos

5 salas de reuniões com capacidade para 850 pessoas

Sabia que este hotel de 5 estrelas protege um fragmento de selva húmida tropical, que foi o responsável pela atribuição da certificação Green Globe? O 
Iberostar Quetzal trabalha respeitando a beleza original da flora e cuidando de uma das faunas autóctones sob a alçada da nossa equipa de biólogos.

Este hotel está na linha da frente de uma das melhores praias da Riviera Maya. Tudo para que desfrute do mar e das nossas 4 piscinas, 
sem perder a possibilidade de conhecer a civilização milenar Maia. Descubra o nosso conceito Iberostar Aliveness, para que se centre 

em si e na natureza. Convidamo-lo a ouvir o seu corpo, a mimar-se com tratamentos relaxantes ou com uma sessão de Spa, a satisfazer 
as suas necessidades com movimento e desfrutar de propostas gastronómicas saudáveis da cozinha local e da internacional.

Vai viajar com crianças? O Star Camp oferece-lhes um mundo de diversão com Aquafun incluído!

MÉXICO · PLAYA DEL CARMEN
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T:  +52 998 881 8000
E:  cunrp1@iberostar.com

Instalações e serviços que 
marcam a diferença

Extremamente bem situado, no coração turístico de Quintana Roo

Programa de entretenimento Star Camp, adaptado a todas as idades

Campo de golfe próprio com 18 buracos rodeado de flora autóctone

Centro de convenções completo, com 5 salas e capacidade para 2000 pessoas

No Iberostar Selection Cancún tudo marca a diferença: este hotel de 5 estrelas tem um novo conceito, pensado para adultos 
e baseado em instalações vanguardistas e suítes singulares, com vista para o mar das Caraíbas. Situado em frente à praia 

do coração de Cancún e a 15 minutos do aeroporto, o hotel carateriza-se por uma decoração requintada, que aproxima 
os nossos clientes do mar e da luz. Tanto na praia como na piscina, oferecemos-lhe um serviço excelente, com zonas 

reservadas, camas de dossel exteriores e concierge, para personalizar a sua atenção até ao mais pequeno detalhe.

Procura algo muito mas mesmo muito especial? Descubra os quartos do último andar com rooftop e jacuzzi 
privativo… Vai desejar ter vindo mais cedo… Deixá-lo-emos aproveitar até ao último segundo.

MÉXICO · CANCÚN
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T:  +52 998 881 8000
E:  cunr4@iberostar.com

Um espaço exclusivo dentro de 
um resort, em frente ao mar

Situado no coração turístico de Quintana Roo, em frente ao mar

Tranquilidade num ambiente especializado para adultos

Quartos com banheira de hidromassagem e áticos com piscina privativa

Instalações e serviços VIP, com zonas privativas na praia e na piscina

Existe algo que ainda não viu em Cancún. Uma zona afastada. Um novo conceito de descontração total. Orientado para adultos, seleto 
e exclusivo, o Coral Level at Iberostar Selection Cancún levá-lo-á ao nível mais alto que possa desejar. Marcas premium, qualidade 

extra em todos os detalhes, quartos em que o design e o descanso alcançam a sua expressão máxima são apenas algumas das coisas 
que o esperam. Com a melhor vista e acesso pleno a todo o empreendimento, nesta zona delimitada do hotel Iberostar Selection 

Cancún oferecemos-lhe um serviço personalizado, com mordomo e piscina privativa. Dispomos de um restaurante requintado sempre 
reservado para si, onde os sabores misturam tradição e modernidade, enquanto contempla o azul-cobalto do mar das Caraíbas.

Na vanguarda da excelência, no Coral Level comprovará que viver é sinónimo de sonhar.

MÉXICO · CANCÚN
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T:  +52 987 872 99 00
E:  cozrp1@iberostar.com

Uma ilha única
na área mexicana das Caraíbas

Em frente ao mar e ao segundo maior recife da América

Centro de mergulho com embarcações próprias

Três restaurantes temáticos e um restaurante buffet

SPA Sensations completo, com massagens e tratamentos esfoliantes

Gosta do contacto com a natureza? Se o que vê à sua volta o apaixona, espere só até mergulhar nas águas de Cozumel. Temos 
um centro de mergulho, com embarcações próprias, para ajudá-lo a explorar o segundo maior recife da América. Num 

ambiente familiar, pode alojar-se em suítes do estilo bungalow, totalmente equipadas, com acesso fácil às piscinas, ao spa 
ou à imensa praia. À hora de comer pomos-lhe o seu prato favorito na mesa, seja no buffet internacional ou nos restaurantes 

temáticos. Propormos uma alimentação saudável, saborosa e natural, concordante com os produtos locais e da época.

Além disso, quer viver um casamento muito especial? Basta dizer “sim quero”…

MÉXICO · COZUMEL
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T:  +52 329 298 4280
E:  mitrp1@iberostar.com

Deixe que a Playa Mita e a 
cultura Huichol o envolvam

Localização tranquila e exclusiva, em frente ao oceano Pacífico

4 restaurantes temáticos e 7 bares

Vasta oferta desportiva, com centro de mergulho e campo de golfe

SPA Sensations com zona de hidroterapia e salão de beleza

Conhecer verdadeiramente um lugar implica mergulhar na sua cultura. Por isso, o Iberostar Playa Mita construído 
com materiais 100% regionais, entre os quais se destacam as pedras da cantaria, mármores e madeira de 

peroba, apresenta-lhe o coração de uma das culturas mexicanas mais ricas, a cultura Huichol.

Convidamo-lo a assistir ao grande espetáculo da natureza. Ao vivo e em direto, com Tudo Incluído e o Pacífico aos seus pés. No hotel 
Iberostar Selection Playa Mita desfrutará da nossa oferta Aliveness, para o seu cuidado integral, que inclui uma grande variedade de 

desportos e um catálogo completo de serviços do SPA Sensations. Afine a sua concentração e pontaria no campo de golfe, projetado 
pelo campeão Greg Norman e oiça as mil aventuras que os seus filhos lhe contarão depois de passar pelo Star Camp.

Sabe o que não deve perder? A Cabeça de Jaguar coberta de pérolas de chaquira, que preside o lobby do hotel. O seu tamanho ultrapassa os 6 metros 
cúbicos e no seu fabrico trabalhou uma equipa de 6 artesãos, durante dois meses e meio. É a maior peça, jamais realizada na arte Huichol.

MÉXICO · RIVIERA NAYARIT
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T:  +52 984 877 28 00
E: ghprp1@iberostar.com

IBEROSTAR GRAND  
PARAÍSO     

FOR ADULTS ALL INCLUSIVE WI-FREE

T:  +52 984 877 28 00
E: pmyrp1@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
PARAÍSO MAYA     

WI-FREEAQUA FUN

ALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 984 877 28 00
E: plirp1@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
PARAÍSO LINDO     

WI-FREEAQUA FUN

ALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 984 877 28 00
E: pberp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
PARAÍSO BEACH     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

LOCALIZAÇÃO
Em Playa Paraíso
A 23 Km da Playa del Carmen
A 36 km do Aeroporto 
de Cancun (CUN)

ALOJAMENTO
310 quartos, incluindo villas 
com piscina privativa, suites 
presidenciais e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina de água do mar 
aquecida e piscina aquecida
Teatro com ar condicionado
4 bares, incluindo um 
swim-up bar
Serviço de mordomo e concierge
Serviço de concierge na piscina
Menu de almofadas e 
minibar personalizado
Material de leitura e de 
limpeza de sapatos
Centro comercial
Spa com tratamentos, 
talassoterapia e massagens 
na praia ($)

SERVIÇO ESTRELLA GRAND 
EM SUITES OCEANFRONT 
E PRESIDENCIAIS
Check-in com champagne 
no quarto
Preparação da mala e organização 
da sua roupa no armário 
Pequeno-almoço na cama
Check-out personalizado 
disponível
Transporte privado 
dentro do complexo

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet 
com show cooking
5 restaurantes temáticos: 
japonês, italiano, surf and 
turf, raw bar e gourmet

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe profissional 
de 18 buracos
Rondas de golfe gratuitas 
conforme o quarto
Atividades aquáticas
Zona desportiva ao ar livre
Atividades organizadas
Sala de fitness
Centro de mergulho ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

MÉXICO · RIVIERA MAYAMÉXICO · RIVIERA MAYA

LOCALIZAÇÃO
Em Playa Paraíso
A 23 Km da Playa del Carmen
A 36 km do Aeroporto 
de Cancún (CUN)
Acesso aos hotéis Iberostar 
Selection Paraíso Lindo, Paraíso 
del Mar e Paraíso Beach

ALOJAMENTO
432 junior suites (standard, 
superiores, vista de piscina, 
familiares, superior familiar) 
e 2 suites presidenciais

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Serviço de concierge
9 piscinas exteriores
6 bares e uma banca de gelados
Wi-Fi gratuito
Spa e salão de beleza ($)
Zona comercial ($)
Centro de convenções
Serviço médico e farmácia ($)
Centro comercial

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet 
com show cooking
5 restaurantes temáticos: 
gourmet, mexicano, steakhouse, 
japonês, mediterrânico 
(necessário traje de etiqueta)
Acesso aos 11 restaurantes 
temáticos e aos 14 bares dos 
complexos associados

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe de 18 buracos no 
recinto concebido por P.B. Dye ($)
Desportos aquáticos 
não motorizados
Atividades organizadas
Sala de fitness
Centro de mergulho ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades.
Parque aquático e piscina 
infantil independente
Menu infantil
Cozinha preparada para 
preparar comida para bebés ($)
Serviço de babysitting ($)

MÉXICO · RIVIERA MAYA

LOCALIZAÇÃO
Em Playa Paraíso
A 23 Km da Playa del Carmen
A 36 km do Aeroporto 
de Cancun (CUN)
Acesso aos hotéis Iberostar 
Paraíso Beach e Paraíso del Mar

ALOJAMENTO
448 quartos, incluindo duplos 
(standard, adaptados, superiores, 
vista de piscina e vista de 
jardim), familiares, junior suites 
(standard e superior), master-
suites e suites presidenciais

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Serviço de concierge em 
todos os edifícios
7 piscinas exteriores, incluindo 
uma piscina de ondas, um 
parque aquático e rio lento
6 bares e uma banca de gelados
Wi-Fi gratuito
Spa e salão de beleza ($)
Zona comercial
Centro de convenções ($)
Serviço médico e farmácia ($)
Centro comercial

GASTRONOMIA
5 restaurantes temáticos: 
gourmet, steakhouse, mexicano, 
italiano e cozinha de autor
1 restaurante buffet 
com show cooking
Star Café

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe profissional 
de 18 buracos no recinto ($)
Desportos aquáticos 
não motorizados 
Atividades organizadas
Sala de fitness
Centro de mergulho ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina infantil independente 
e parque aquático
Menu infantil
Cozinha preparada para 
preparar comida para bebés ($)
Serviço de babysitting ($)

MÉXICO · RIVIERA MAYA

LOCALIZAÇÃO
Em Playa Paraíso
A 16 km de Puerto Morelos
A 36 km do Aeroporto 
de Cancun (CUN)

ALOJAMENTO
424 quartos, incluindo duplos 
(standard, superiores e 
familiares), handicap, familiares, 
junior suites (standard, 
superiores, vista de mar e 
ocean front presidencial)
e suites presidenciais

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas exteriores
8 bares  
Palapas e camas balinesas
Spa e salão de beleza ($)
Zona comercial
Serviço médico ($)
Centro de convenções
Centro comercial

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Restaurante Americano Sport/Bar
7 restaurantes temáticos: 
brasileiro, japonês, 
mediterrânico, mexicano, 
gourmet, steakhouse e italiano  

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe de 18 buracos no 
recinto concebido por P.B. Dye ($)
Centro de mergulho ($)
Desportos aquáticos 
não motorizados
Atividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Menu infantil
Discoteca
Serviço de babysitting ($)
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T:  +52 984 877 28 00
E: pmarp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
PARAÍSO DEL MAR     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 (984) 877 2000
E: tucrp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
TUCÁN     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 984 877 28 00
E: pargl6@iberostar.com

IBEROSTAR 
PLAYA PARAÍSO GOLF CLUB

T:  +52 984 877 28 00
E: gruposparaiso@iberostar.com

IBEROSTAR 
PLAYA PARAÍSO CONVENTION CENTER

MÉXICO · RIVIERA MAYA

LOCALIZAÇÃO
Em Playa Paraíso
A 23 km de Puerto Morelos
A 36 km do Aeroporto 
de Cancun (CUN)

ALOJAMENTO
388 quartos, incluindo duplos 
(standard, superiores e 
vista de jardim), handicap, 
familiares, junior suites (ocean 
front, ocean front superiores 
e ocean front presidencial)
e suites presidenciais

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas exteriores
8 bares  
Palapas e camas balinesas
Spa e salão de beleza ($)
Zona comercial
Serviço médico ($)
Centro de convenções
Centro comercial

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
Restaurante Americano Sport/Bar
7 restaurantes temáticos: 
brasileiro, japonês, 
mediterrânico, mexicano, 
gourmet, steakhouse e italiano  

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe de 18 buracos no 
recinto concebido por P.B. Dye ($)
Centro de mergulho ($)
Desportos aquáticos 
não motorizados
Atividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
Menu infantil
Discoteca
Serviço de babysitting ($)

MÉXICO · PLAYA DEL CARMEN

LOCALIZAÇÃO
Na praia de Playacar
A 2 km de Playa del Carmen
A 60 km do Aeroporto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMENTO
350 quartos, incluindo 178 
standard, 2 duplos adaptados,
93 superiores, 24 familiares,
15 superiores, 12 junior suites, 
12 junior suites deluxe sobre 
o mar, 12 junior suites deluxe 
sobre o mar superiores e 
2 suites presidenciais

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas exteriores
7 bares, incluindo um 
swim-up bar
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Salão de beleza ($)
Massagens na praia ($)
4 salas de reuniões
Zona comercial
Serviço médico ($)
Estacionamento

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet 
2 restaurantes na piscina
5 restaurantes temáticos: 
mediterrânico, italiano, 
steakhouse, tex mex e japonês

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas ($)
Atividades organizadas
Zona desportiva ao ar livre
Sala de fitness
Campo de golfe de 18 buracos 
nas proximidades ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina infantil separada
Menu infantil
Serviço de babysitting ($)

LOCALIZAÇÃO
Riviera Maya, a sul de Cancún
No complexo Iberostar Playa 
Paraíso Golf & Spa Resort

PERCURSO
Percurso profissional de 
18 buracos com par 72
Avaliação do campo (Rating) 
72,4 e dificuldade (Slope) 136
Quatro conjuntos de 
tees desde 4680 jardas 
(vermelho) até 6701 (azul)
Relva: paspalum, fairways e green

INSTALAÇÕES 
Casa Club
Bar restaurante Hoyo 19
Loja profissional

SERVIÇOS
Aulas particulares
Green fee inclui meio carrinho, 
aperitivos e bebidas
Aluguer de equipamento 
disponível
Fácil acesso ao Iberostar 
Cancún Golf Club e a 
outros campos da zona

MÉXICO · RIVIERA MAYA MÉXICO · RIVIERA MAYA

LOCALIZAÇÃO
Riviera Maya. Entre Cancún 
e Playa del Carmen
No complexo Iberostar Playa 
Paraíso Golf & Spa Resort
A 15 minutos do Aeroporto 
Internacional de Cancún

INSTALAÇÕES 
12 salas de conferências
Hall estilo Maya com chão de 
mármore  
e paredes de vidro
Parque de estacionamento 
de 2900 m²
Área de carga e descarga
Amplos jardins exteriores, 
terraços e piscinas

SALAS
Sala Playa del Carmen: 
1407 m² 1500 pessoas
Sala Quintana Roo. 321 
m². 400 pessoas
Sala Cozumel. 254 m². 160 pessoas
Sala Holbox. 254 m². 160 pessoas

Sala Tulum. 254 m². 130 pessoas
Sala Mujeres. 254 m². 130 pessoas
Sala Cancún. 158 m². 100 pessoas
Sala Contoy. 158 m². 100 pessoas
Salões Maya. 4 salas de 81 m² 
22 pessoas por sala

SERVIÇOS
Tecnologia audiovisual
Ligação sem fios à Internet 
e ligação ISDN
Telemóveis de uso interno
Cabines telefónicas privadas
Camarins, área de bar e receção 
para check-in de grupos 
Organização de eventos 
personalizados
Receções de cocktails, coffee-
breaks, almoços de trabalho, 
menus especiais  para 
grupos e jantares de gala
Pessoal multilingue
Completo Programa de 
entretenimento
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T:  +52 (984) 877 2000
E: tucrp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
QUETZAL     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 998 881 8000
E: cunrp1@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
CANCÚN     

WI-FREEALL INCLUSIVE AQUA FUN

T:  +52 998 881 8000
E: cungl2@iberostar.com

IBEROSTAR 
CANCÚN GOLF CLUB

T:  +52 998 881 8000
E: gruposcancun@iberostar.com

IBEROSTAR CANCÚN 
PENÍNSULA CONVENTION CENTER

MÉXICO · PLAYA DEL CARMEN

LOCALIZAÇÃO
Na praia de Playacar
A 2 Km de Playa del Carmen
A 60 km do Aeroporto 
de Cancún (CUN) 

ALOJAMENTO
350 quartos, incluindo
178 standard, 2 adaptados,
93 superiores, 24 familiares,
15 superiores, 12 junior suites, 
24 junior suites deluxe sobre o 
mar e 2 suites presidenciais

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas exteriores
7 bares, incluindo um 
swim-up bar
Wi-Fi gratuito
Spa ($)
Salão de beleza ($)
Massagens na praia ($)
4 salas de reuniões
Zona comercial
Serviço médico ($)
Estacionamento

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet 
2 restaurantes na piscina
5 restaurantes temáticos: 
mediterrânico, italiano, 
steakhouse, tex mex e japonês

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas ($)
Atividades organizadas
Zona desportiva ao ar livre
Sala de fitness
Campo de golfe de 18 buracos 
nas proximidades ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades.
Piscina infantil separada
Menu infantil
Serviço de babysitting ($)

MÉXICO · CANCÚN

LOCALIZAÇÃO
Diretamente sobre a praia
A 15 km do centro de Cancún
A 14,5 km do Aeroporto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMENTO
426 quartos, incluindo villas, 
master-suites e quartos acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
10 piscinas ao ar livre, uma 
com efeito infinito
6 bares, incluindo um 
swim-up bar
Wi-Fi gratuito
Spa
Salão de beleza ($)
Serviço médico e farmácia
Centro de Convenções Península

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
4 restaurantes temáticos: japonês, 
mexicano, steakhouse e gourmet 
Restaurantes buffet e 
temático em torre
Snack-Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe profissional 
de 18 buracos no recinto ($)
Zona desportiva ao ar livre
Ténis, basquetebol, voleibol, etc.
Campo de futebol FIFA
Sala de fitness
Escola de mergulho ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
Parque aquático
Piscina infantil separada
Menu infantil
Serviço de babysitting ($)

LOCALIZAÇÃO
Próximo do centro da cidade
A 10 minutos do Aeroporto 
Internacional de Cancún
Junto ao Iberostar Cancún

PERCURSO
Percurso profissional de 
18 buracos com par 72
Avaliação do campo (Rating) 
71,1 e dificuldade (Slope) 121
Quatro conjuntos de 
tees desde 5029 jardas 
(vermelho) até 6732 (azul)
Obstáculos de água em 10 buracos

INSTALAÇÕES 
Casa Club
Bar restaurante Hoyo 19
Loja profissional
Campo de treino
Putting green
Centro de spa

SERVIÇOS
Serviço especial te transporte
Análise do swing
Aulas personalizadas
Green fee inclui meio carrinho, 
aperitivos e bebidas
Aluguer de equipamento 
disponível
Fácil aceso ao Iberostar 
Playa Paraíso Golf Club e a 
outros campos da zona

MÉXICO · CANCÚN
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LOCALIZAÇÃO
Cancún, México. Próximo do 
centro da cidade
A apenas 15 minutos do Aeroporto 
Internacional de Cancún
Situado no luxuoso complexo 
hoteleiro 5 estrelas Iberostar 
Cancún Golf & Spa Resort

INSTALAÇÕES 
Espaço interior versátil com 3 
magníficas salas (no nível do 
lobby) interligadas e sem pilares
Divisível em 22 salas de reuniões
Capacidade máxima 
simultânea de 3450 pessoas 
em configuração cocktail
Zonas exteriores práticas 
e elegantes, de 10 000 
m², para eventos sociais, 
feiras e exposições

SALAS
Salão Grand Caribe: 1500 m². 
Capacidade para 2000 pessoas 
em configuração cocktail. 
Divisível em 8 salas Caribe
Salão Isla: 522 m². Capacidade 
para 600 pessoas em modo 
teatro. Divisível em 6 salas Isla
Salão Miramar: 900 m². 
Capacidade máxima para 
1000 pessoas em configuração 
teatro. Divisível em 4 salas

Sala Terraço Lounge Las Olas: 
155 m². Capacidade para 80 
pessoas em modo cocktail
Salão Bahía: 156 m². Até 100 
pessoas em configuração 
cocktail ou teatro
Salão Coral: 106 m². Até 80 
pessoas em configuração cocktail
Salão Arena 78 m². Máximo de 
70 pessoas em modo teatro

SERVIÇOS
Centro de negócios 24 horas
Todas as salas incluem 
equipamento audiovisual, 
cadeiras e mesas
Organização de eventos 
exclusivos e personalizados 
através de Iberostar Meetings
Receções de cocktails, coffee-
breaks, almoços de trabalho, 
menus especiais para 
grupos e jantares de gala
Pessoal multilingue altamente 
capacitado para lhe oferecer um 
serviço da máxima qualidade

MÉXICO · CANCÚN



2 7 8 2 7 9

T:  +52 987 872 99 00
E: cozrp1@iberostar.com

IBEROSTAR 
COZUMEL     

WI-FREEALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

T:  +52 329 298 4280
E: mitrp1@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION 
PLAYA MITA     

WI-FREE

ALL INCLUSIVEFOR FAMILIES 

AQUA FUN

T:  +52 998 881 8000
E: cunr4@iberostar.com

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR 
SELECTION CANCÚN     

WI-FREEALL INCLUSIVE

FOR ADULTSNEW

MÉXICO · COZUMEL

LOCALIZAÇÃO
Na praia de San Francisco 
A 18 km do centro de Cozumel
A 20 km do Aeroporto 
de Cozumel (CZM)
A 55 km do Aeroporto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMENTO
293 quartos tipo bungalow, 
131 standard, 3 adaptados,
56 superiores, 21 especiais,
30 familiares, 6 vista de mar, 
3 sobre o mar, 9 suites,
3 suites vista de mar, 4 junior 
suites deluxe sobre o mar 
e 1 suite presidencial

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas, incluindo 
2 de estilo lagoa
5 bares, incluindo um 
swim-up bar
Wi-Fi gratuito
Minispa com jacuzzi e 
tratamentos especiais
Salão de beleza ($)
Serviço médico ($)
Zona comercial
Estacionamento

GASTRONOMIA
1 restaurante buffet 
com show cooking
3 restaurantes temáticos: 
asiático, tex-mex e steakhouse

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Centro de mergulho ($)
Desportos aquáticos 
não motorizados
Ténis, basquetebol, 
voleibol, futebol, etc.
Atividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
Piscina infantil separada
Menu infantil
Serviço de babysitting ($)

MÉXICO · RIVIERA NAYARIT

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia Mita
A 36 km de Puerto Vallarta
A 43 km do Aeroporto de 
Puerto Vallarta (PVR)

ALOJAMENTO
452 quartos, incluindo 106 duplos 
standard vista tropical, 4 duplos 
adaptados, 164 duplos vista de 
mar, 24 duplos standard familiar, 
20 duplos standard, 12 duplos 
standard sobre o mar, 30 junior 
suites, 90 junior suites deluxe 
sobre o mar, 2 suites presidenciais

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas ao ar livre e 
1 coberta, no spa
8 bares, entre eles um bar com 
esplanada em frente ao mar
Serviço de concierge
Wi-Fi gratuito 
Spa ($)
Salão de beleza ($)
Lojas comerciais ($)
Serviço médico ($)
Farmácia ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
4 restaurantes temáticos: 
gourmet, mexicano, 
japonês e steakhouse

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe profissional 
de 18 buracos junto ao hotel
Desportos aquáticos 
não motorizados
Centro de mergulho ($)
2 campos de ténis, 
basquetebol, futebol, etc.
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo
Discoteca 

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades.
Parque aquático
Piscina infantil separada 
e aquecida
Menu infantil
Serviço de babysitting ($)
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MÉXICO · CANCÚN

LOCALIZAÇÃO*
Diretamente sobre a praia
A 14,5 km do Aeroporto 
de Cancún (CUN)

ALOJAMENTO*
120 junior suites ocean 
front, 24 junior suites
oceanfront corner, 10 
junior suites rooftop
ocean front e 2 junior 
suites rooftop corner

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS*
Check-in e check-out privado
25% de desconto no check-
out tardio (sujeito a
disponibilidade) e 35% de 
desconto no upgrade
de quarto no mesmo hotel
Lounge aberto 24 horas com bar
Minibar exclusivo com 
reposição diária e
oferta de boas-vindas
Sistema de música Premium
Smart TV
Room Service 24 horas
Piscina exterior com 
serviço de concierge

Área exclusiva de praia com 
serviço de concierge
Seleção de vinhos Premium 
nos restaurantes
de especialidade
Gazebo com vista para o mar

GASTRONOMIA*
Restaurante buffet exclusivo, 
com show cooking
e cozinha de mercado
Receitas exclusivas de 
mixologia e cocktails, prova
de vinhos e combinação
Aperitivos de cortesia, 
durante todo o dia, no
clube de praia e lounge
3 bares: swim-up bar, 
lobby bar e snack bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS*
25% de desconto em rondas 
de golfe, massagens e 
tratamentos no Spa

ENTRETENIMENTO*
Programa exclusivo de 
entretenimento

* Dispõe de acesso incluído às instalações, e serviços, programas de
animação, shows e restaurantes do Iberostar Selection Cancún.
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Puerto Plata

Puerto Plata

Santo Domingo
Playa Bávaro

Oceano Aatlântico

Mar das Caraíbas

Sosúa

Punta Cana

Bayahibe

República 
Dominicana

PUNTA CANA

Iberostar Grand Bávaro

Iberostar Selection Bávaro

Coral Level at Iberostar 
Selection Bávaro

Iberostar Dominicana 

Iberostar Punta Cana
· Iberostar Bávaro Golf Club

BAYAHIBE

Iberostar Selection Hacienda 
Dominicus

PUERTO PLATA

Iberostar Costa Dorada
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T:  +1809 221 6500
E:  reservasgrandbavaro@iberostar.com

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PRAIA BÁVARO

Inigualável, não vai conseguir 
esquecer a magia deste hotel

Na idílica Playa Bávaro, em frente ao mar das Caraíbas

Um refúgio de luxo e tranquilidade, especializado para adultos

Campo de golfe próprio com 18 buracos projetados por P.B. Dye

5 restaurantes temáticos e acesso a 12 restaurantes do empreendimento

Partilhamos 7 motivos que, tal como este número mágico, fazem do Iberostar Grand Bávaro um hotel de grande 
luxo. (1) A sua localização privilegiada, na melhor praia das Caraíbas. (2) O seu excelente projeto arquitetónico, 

repleto de obras de arte. (3) Os seus imensos jardins, repletos de espécies autóctones, que acolhem três piscinas 
com uma vista privilegiada para o mar. (4) O seu bar original, situado num veleiro reproduzido à escala real. (5) 

A sua oferta gastronómica, com 7 restaurantes próprios, que lhe permitem percorrer todas as possibilidades 
gastronómicas imagináveis. (6) A tranquilidade de um hotel para adultos, com serviço de mordomia e 

concierge.  (7) E a oportunidade de jogar golfe, nos 18 buracos projetados pelo famoso arquiteto P.B. Dye…

O Iberostar Grand Bávaro é um hotel único, requintado e inigualável. Um lugar para 
compreender por que é que o luxo necessita por vezes do adjetivo “grande”.
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T:  +1 809 221 65 00
E:  bavp1@iberostar.com

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PRAIA BÁVARO

Inúmeras possibilidades para 
toda a família na Playa Bávaro

Localização espetacular, de frente para as águas turquesa da Playa Bávaro

Todos os quartos remodelados e com novas tipologias

Star Camp com programa de entretenimento infantil

Nova zona familiar com piscina adaptada e bar seco

Sabia que a cor turquesa do mar das Caraíbas é única no mundo e é resultado da sua limpeza, 
profundidade e determinadas leis da física, que a luz obedece ali?

Pode comprová-lo no Iberostar Selection Bávaro alojando-se num hotel 5 estrelas situado ao pé dos 15 km de areia branca da Playa Bávaro. Estreie 
quartos preparados para toda a família num resort único, concebido como uma povoação caribenha entre a vegetação tropical. Cuide de si 

nas nossas instalações desportivas que incluem um ginásio de 3 andares. Desfrute de uma oferta gastronómica com mais de 12 possibilidades 
diferentes e de um SPA Sensations com 21 salas de massagem. E deixe os seus filhos divertirem-se no nosso novo Star Camp, que lhes oferece 

uma infinidade de atividades, enquanto joga golfe no nosso campo de 18 buracos, uma referência na zona, concebido por P.B. Dye.

Procura algo especial? Descubra o nosso viveiro de corais, no qual, através do movimento Wave 
of Change, trabalhamos para conhecer e proteger estes ecossistemas vitais.
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T:  +1 809 221 65 00
E:  bavp1@iberostar.com

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PRAIA BÁVARO

Viva um nível superior de exclusividade, 
dentro de um hotel de 5 estrelas

Serviços Premium, quartos superiores e áreas privadas

Lounge e clube de praia, com serviço de concierge

Restaurante buffet exclusivo, com show cooking

Spa e campo de golfe com 18 buracos projetados por P.B. Dye

O Coral Level permite-lhe desfrutar das vantagens de um grande resort à beira das Caraíbas, 
com um ponto extra de exclusividade e de um serviço Premium.

O que é exclusivo e o que é Premium? Algumas pistas: Quartos tipo suíte e com uma localização impossível de melhorar, com a tranquilidade 
de uma área especificamente concebida para si, na praia e na piscina, e serviço de concierge 24 horas. Buffet particular com show 
cooking, prioridade na reserva de restaurantes e seleção de vinhos. Aperitivos de cortesia, no clube de praia e no próprio lounge.

Quais as vantagens de um grande resort? Aproveite todos os serviços e instalações do Iberostar Selection Bávaro, com infinitas opções gastronómicas 
e piscinas diferentes, um ginásio de 3 andares, um Spa com 21 salas de massagens e um campo de golfe com 18 buracos projetados pelo P.B. Dye.

Consegue imaginar?
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T:  +1 809 221 65 00
E:  domrp1@iberostar.com

REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PRAIA BÁVARO

Uma escapadinha ao paraíso

Em frente à Playa Bávaro e rodeado de jardins tropicais

6 restaurantes temáticos, 2 buffets e 8 bares

Spa completo com circuito de águas, massagens e tratamentos

Ideal para famílias, com uma vasta oferta de lazer e desportos

Sabia que a UNESCO reconheceu a Playa Bávaro como uma das melhores do mundo?

O Iberostar Dominicana aproxima-o deste paraíso natural de Punta Cana: mesmo em frente ao mar, rodeado de jardins e pensado para toda 
a família. Os mais pequenos desfrutarão de uma imensidão de atividades, no nosso Star Camp, com piscina independente e parque infantil, 

enquanto os mais velhos aproveitam o programa Aliveness, que o convida a centrar-se em si, num Spa de luxo, e que o ajuda a manter-se 
em forma no centro de fitness ou no campo de golfe, que é uma referência na zona: 18 buracos projetados por P.B. Dye. Toda a família pode 

saborear a melhor oferta gastronómica, cheia de possibilidades para todos os gostos, em seis restaurantes temáticos, dois buffets e 7 bares.

Quer um conselho? Não saia do resort sem visitar o nosso laboratório de corais, um lugar como 
a arca de Noé, que nos ajuda a proteger estes maravilhosos ecossistemas.
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REPÚBLICA DOMINICANA · PUNTA CANA · PRAIA BÁVARO

Porque a Playa Bávaro merece 
ser desfrutada em família

À beira-mar na Playa Bávaro e rodeado de jardins tropicais

6 restaurantes temáticos, restaurantes buffet e 7 bares

Vasta oferta de lazer e desportos, incluindo um centro de mergulho

SPA Sensations com circuito de águas, massagens e tratamentos

Porque é que todos sonhamos em ir de férias para as Caraíbas? Talvez pelo seu verão permanente, pelas suas praias infinitas, pela sua 
gastronomia que funde culturas ou pela amabilidade do seu povo. Talvez para fazer mergulho, descobrir e cuidar da beleza do oceano…

Em frente à Playa Bávaro, rodeado de jardins tropicais, com uma infinidade de atividades para os mais pequenos 
no Star Camp e um campo de golfe com 18 buracos, referência na zona, projetado por P.B. Dye, no Iberostar Punta 
Cana deixará de sonhar. Cuide de si, com o programa Aliveness, no SPA Sensations, na sala de fitness ou a provar 
uma oferta gastronómica vasta e saudável, que inclui 6 restaurantes temáticos. Descubra o centro de mergulho 

e, claro, o nosso laboratório de corais, uma “arca de Noé”, única no mundo, que nos ajuda a protegê-los.
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REPÚBLICA DOMINICANA · BAYAHIBE · PRAIA DOMINICUS

Bayahíbe: as Caraíbas que têm tudo

Situado no areal de corais da Playa Dominicus

Quartos singulares como o Open Access, Penthouse e torreão

Moderno SPA Sensations, com 5 cabines para tratamentos e jacuzzis

Novo parque aquático infantil, junto à piscina principal

Bayahibe é uma bonita povoação de pescadores que tem tudo: praias espetaculares, um ambiente natural e fundos marinhos 
extremamente ricos. No Iberostar Selection Hacienda Dominicus mostramos-lhe tudo isto em frente à praia ou no nosso icónico farol, 
que com o seu encanto particular lhe proporcionará o melhor pano de fundo. Este hotel de 5 estrelas de arquitetura colonial e jardins 

imponentes oferece diversão para toda a família: um novo parque aquático, atividades para os mais pequenos no nosso programa Star 
Camp, mergulho nos recifes de corais, tratamentos no SPA Sensations e para todos, sem exceção, uma oferta gastronómica que inclui 4 
restaurantes de especialidades. E se procura uma experiência superior, com o Star Prestige desfrutará de zonas e serviços exclusivos.

Procura algo verdadeiramente único? Conheça o nosso viveiro de corais no mar, no qual trabalhamos para conhecer e 
proteger estes ecossistemas vitais. Não se vá embora sem conhecê-lo e junte-se ao movimento Wave of Change!
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T:  +1 809 320 10 00
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REPÚBLICA DOMINICANA · MARAPICÁ · PUERTO PLATA

Descubra o paraíso dos lendários 
Piratas das Caraíbas

Ao pé da praia na Costa Dorada e rodeado dã natureza

Centro profissional de mergulho e snorkel, no hotel

Renovado centro SPA Sensations, com massagens e tratamentos

3 restaurantes à la carte e 5 bares

Sabia que Puerto Plata, além de ter umas praias impressionantes, alberga uma cidade colonial e uma 
fortaleza do século XVI, construída para defender-se dos Piratas das Caraíbas?

No Iberostar Costa Dorada vai entender porque é que os piratas queriam conquistar este pedacinho incrível do planeta… Pensado para 
famílias e rodeado de natureza, situa-se ao pé de uma praia premiada pela qualidade e a uns escassos 10 minutos do centro da cidade. Desfrute 

da vasta oferta desportiva do hotel, que inclui três piscinas exteriores, sala de fitness, ténis ou tiro com arco. Ofereça-se uma experiência 
na piscina de hidromassagem ou na sauna do novo Spa Sensations e prove a melhor gastronomia nos três restaurantes à la carte.

Quer uma sugestão? Descubra o nosso Centro de Mergulho e parta à aventura.
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IBEROSTAR  SELECTION  
BÁVARO     

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR 
SELECTION  BÁVARO     

IBEROSTAR 
DOMINICANA     

T:  +1809 221 6500
E: reservasgrandbavaro@iberostar.com

IBEROSTAR  GRAND  
BÁVARO     

REFURBISHED FOR ADULTS

ALL INCLUSIVEWI-FREE WI-FREE WI-FREEAQUA FUN

REFURBISHED

REFURBISHED

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE WI-FREE

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia Bávaro 
(Bandeira Azul 2018)
A 25 km do Aeroporto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMENTO
274 suites, incluindo com 
vista para os jardins ou 
para o mar, Oceanfront 
Grand Suites e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas, incluindo 2 tipo lago
5 bares, incluindo um aqua 
bar e um bar musical numa 
réplica de um galeão espanhol
Business Center
Wi-Fi gratuito
Spa
Centro comercial 
Sala de conferências
Organização de casamentos
Serviço de mordomo e 
concierge personalizado
Menu de almofadas e 
minibar personalizado
Laboratorio de corales

SERVIÇO ESTRELLA GRAND 
(EM SUITES OCEANFRONT)
Preparação da mala e organização 
da sua roupa no armário
Check-in e check-out 
personalizados

GASTRONOMIA
2 restaurantes buffet 
com show cooking
5 restaurantes temáticos: japonês, 
italiano,  
surf & turf, gourmet 
e internacional 
Acesso a mais 12 
restaurantes do resort

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe de 18 buracos 
concebido por P.B. Dye no resort
Atividades aquáticas
Zona desportiva ao ar livre
Atividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Casino ($)

PUNTA CANA · PRAIA BÁVARO PUNTA CANA · PRAIA BÁVARO PUNTA CANA · PRAIA BÁVAROPUNTA CANA · PRAIA BÁVARO

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia Bávaro 
(Bandeira Azul 2018)
A 25 km do Aeroporto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMENTO
596 habitaciones, incluidas 
417 Junior Suite, 59 Junior 
suites superior, 48 junior 
suites familares, 40 junior 
suites spa, 20 junior suites 
con acceso a la piscina, 12 
junior suites ocean front

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina tipo lago
6 bares, incluindo 1 aqua bar
Wi-Fi gratuito 
Zona comercial ($)
Spa com piscina exterior 
e 5 piscinas 
Salão de beleza ($)
Serviço médico ($)
Organização de casamentos
4 salas de conferências
Laboratorio de corales

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
6 restaurantes temáticos: 
mediterrânico, italiano, japonês, 
steakhouse, cajún e gourmet

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Campo de golfe de 18 
buracos no resort
Centro de PADI (mergulho) 
e deportes aquáticos
Vólei de praia, ténis, futebol, etc.
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca
Casino ($)

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Eagles Room (Centro Comercial)
Piscina separada
Parque aquático
Menu infantil
Babysitter ($)

SITUACIÓN*
Frente a Playa Bávaro 
(Bandera Azul 2018)
A 25 km del aeropuerto 
Internacional
de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMIENTO*
162 habitaciones: 92 Junior 
Suite, 10 Junior Suite
Pool Access, 30 Two-
Bedroom Family Suite,
28 Junior Suite Ocean Front 
y 2 Presidencial Suites

INSTALACIONES Y SERVICIOS*
Check in y check out privado
25% de descuento en late 
check out (sujeto
a disponibilidad) y 35% 
de descuento en
upgrade de habitación 
en el mismo hotel
Lounge privado con bar
Minibar exclusivo con 
reposición diaria y_
detalle de bienvenida
Sistema de música Premium
Smart TV

Room service y concierge 24 horas
2 piscinas exteriores con 
servicio de concierge
Área exclusiva de playa con 
servicio de concierge
Selección de vinos Premium 
en los restaurantes
de especialidad

GASTRONOMÍA*
Restaurante buffet exclusivo 
con show cooking
Recetas exclusivas de 
mixología y cócteles,
catas de vino y maridaje
Aperitivos de cortesía 
durante todo el día en el
club de playa y lounge
Lobby bar y pool bar

DEPORTES*
25% de descuento en 
rondas de Golf,
masajes y tratamientos en Spa

ENTRETENIMIENTO*
Programa exclusivo de 
entretenimiento

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia Bávaro 
(Bandeira Azul 2018)
A 25 km do Aeroporto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMENTO
346 habitaciones incluyendo 
dobles (vista jardín, vista mar y  
piscina panorámica) y familiares

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores 
8 bares
Wi-Fi gratuito
Zona comercial ($)
Spa com piscina exterior ($)
Salão de beleza ($)
Serviço médico ($)
Farmácia ($)
Upgrade opcional a 
Star Prestige ($)
Organização de casamentos
Laboratorio de corales

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
6 restaurantes temáticos: 
internacional, mexicano, oriental, 
gourmet, steakhouse e Sports Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Centro de PADI (mergulho) 
e deportes aquáticos
Vólei de praia, ténis, futebol, etc.
Sala de fitness
Fit & Fun
Campo de golfe de 18 
buracos no resort

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca
Casino ($)

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Eagles Room (Centro Comercial)
Piscina separada
Parque infantil
Menu infantil
Babysitter ($)

* Acceso a todos los servicios e instalaciones, programas 
de animación, shows y restaurantes de Iberostar Selection 
Bávaro, Iberostar Dominicana e Iberostar Punta Cana.

PÁGINA 288PÁGINA 284 PÁGINA 286PÁGINA 282
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T:  +1 809 320 10 00
E:  dorrpi@iberostar.com

T:  + 1 809 688 36 00
E:  hacrpi@iberostar.com

WI-FREEWI-FREE

IBEROSTAR SELECTION 
HACIENDA DOMINICUS     

IBEROSTAR 
COSTA DORADA     

T:  +1 809 221 6500 (ext: 1404, 1455)
E: golfbavaro@iberostar.com

IBEROSTAR 
BÁVARO GOLF CLUB

T: +1 809 221 65 00
E:  domrpi@iberostar.com

IBEROSTAR 
PUNTA CANA     

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE WI-FREE REFURBISHED

LOCALIZAÇÃO
Sobre a praia de Bayahibe 
(Bandeira Azul 2018)
A 26 km da cidade de La Romana
A 18 km do Aeroporto de 
La Romana (LRM)
A 71 km do Aeroporto de 
Punta Cana (PUJ)

ALOJAMENTO
505 alojamentos, incluindo 
376 duplos standard, 28 duplos 
familiares, 58 duplos superiores, 
16 junior suites, 20 spa junior 
suites, 2 suites, 1 premium suite 
presidencial, 3 premium suites 
ocean front e 1 premium suite, 
localizadas em 7 edifícios: 5 de 

três níveis e 2 de dois níveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores e 1 jacuzzi
Espreguiçadeiras, toalhas e 
guarda-sóis na piscina e na praia
6 bares, incluindo 1 swim-up bar
Gelataria
Wi-Fi gratuito
Spa
Salão de beleza ($)
Zona comercial e minimercado ($)
Star Café
Serviço médico ($)

3 salas de reuniões ($)
Estacionamento aberto

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
4 restaurantes temáticos: japonês, 
steakhouse, mexicano e gourmet

Room Service 24h

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Centro de PADI (mergulho) 
e deportes aquáticos ($)
Vólei de praia, ténis, futebol, etc.
Atividades organizadas

Ginásio

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada
Menu infantil
Babysitter ($)

LOCALIZAÇÃO
Sobre a praia de Costa Dorada 
(Bandeira Azul 2017)
A 6,5 km da cidade de Puerto Plata
A 16 km do Aeroporto de 
Puerto Plata (POP)

ALOJAMENTO
516 habitaciones: 302 habitaciones 
dobles, 114 doble vista 
piscina, 40 familiares con 2 
dormitorios, 42 doble vista mar, 
18 junior suites ocean front

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas, 2 para crianças
Toalhas e guarda-sóis 
na piscina e na praia
6 bares, incluindo 1 pool 
bar e beach bar
Wi-Fi gratuito
Spa
Salão de beleza ($)
Lojas e supermercado ($)
Serviço médico ($) 
4 salas para reuniones con 
capacidad máx. 500 personas

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
3 restaurantes temáticos: 
japonês, brasileiro e mexicano
Snack-Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
2 campos de golfe nas imediações
Centro de PADI (mergulho) e 
vários desportos aquáticos
Vólei de praia, ténis, futebol, 
basquetebol, etc.
Atividades organizadas
Ginásio

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)

2 piscinas separadas
Parque infantil
Menu infantil
Babysitter ($)

BAYAHIBE · PRAIA DOMINICUS MARAPICÁ · PUERTO PLATAPUNTA CANA · PRAIA BÁVARO

LOCALIZAÇÃO
Situado na zona turística de Punta 
Cana, na República Dominicana
Situado junto a quatro hotéis 
Iberostar no complexo 
Iberostar Playa Bávaro

PERCURSO
Percurso profissional de 
18 buracos com par 72
Avaliação do campo (Rating) 
73,2 e dificuldade (Slope) 126
Relva tipo paspalum, 
fairways e green
Quatro conjuntos de tees 
desde 4864 jardas (vermelho) 
até 6897 (preto)
Magníficas zonas verdes
Fairways largos e ondulados
Buracos para jogar contra o vento
Mais de 100 bunkers de 
areia de sílica branca

INSTALAÇÕES
Casa Club com restaurante e 
todos os tipos de serviços 
Loja profissional com 
equipamento, roupa, 
complementos e presentes 
das principais marcas
350 000 pés quadrados (8 
acres) de instalações de treino, 
incluindo a zona onde se dão 
aulas, o driving range, chipping 
green e putting green

SERVIÇOS
Bebidas gratuitas no campo 
servidas no carrinho bar
Aluguer de equipamento 
disponível
Fácil acceso a otros 
campos de la zona
Horario para huéspedes y 
clientes (primer tee 07:00 
horas). Temporada alta: hasta 
las 18:00 horas. Temporada baja: 
hasta las 18:30 horas. Horario 
Twilight desde las 14.00 horas 
en temporada alta y 15.00 
horas en temporada baja

PUNTA CANA · PRAIA BÁVARO

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia Bávaro 
(Bandeira Azul 2018)
A 25 km do Aeroporto 
Internacional de Punta Cana (PUJ)
A 45 km de Higüey

ALOJAMENTO
427 alojamentos, incluindo 
duplos, junior suites, 
Romântica e familiares

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores 
8 bares
Wi-Fi gratuito
Zona comercial ($)
Spa com piscina exterior ($)
Salão de beleza ($)
Serviço médico ($)
Farmácia ($)
Organização de casamentos
Laboratorio de corales

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
6 restaurantes temáticos: 
internacional, mexicano, oriental, 
gourmet, steakhouse e Sports Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Centro de PADI (mergulho) 
e deportes aquáticos
Vólei de praia, ténis, futebol, etc.
Sala de fitness
Fit & Fun
Campo de golfe de 18 
buracos no resort

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca
Casino ($)

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Eagles Room (Centro Comercial)
Piscina separada
Parque infantil
Menu infantil
Babysitter ($)
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Iberostar Grand Packard

Iberostar Parque Central

Iberostar Selection 
Varadero

Iberostar Selection Bella 
Vista Varadero

Iberostar Laguna Azul

Iberostar Bella Costa

Iberostar Playa Alameda

Iberostar Taínos

Iberostar Heritage  
Grand Trinidad

Iberostar Selection 
Ensenachos

Coral Level at Iberostar 
Selection Ensenachos

Iberostar Selection  
Playa Pilar

Iberostar Daiquiri

Iberostar Selection Holguín

Coral Level at Iberostar 
Selection Holguín

Iberostar Selection 
Almirante

Cuba

Santiago 
de Cuba

Varadero
La Habana

Cayo Coco /
Cayo Guillermo

Cayo Santa María

Holguín
Trinidad

LA HABANA

VARADERO

TRINIDAD

CAYO SANTA MARÍA

CAYO COCO /  
CAYO GUILLERMO

HOLGUÍN
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T:  +53 7 801 2822
E: packard@iberostar.com.cu

CUBA · HAVANA

Localização privilegiada na velha Havana

Vista espetacular para o Malecón e para a baía

Restaurante temático

Vasto programa de animação e música ao vivo

O nome do Iberostar Grand Packard não é coincidência: decidimos chamar-
lhe assim a pensar na Packard, a famosa marca de automóveis de luxo. Este 

hotel, localizado no centro histórico de Havana, ambiciona tornar-se um dos 
símbolos da capital cubana, tal como os famosos automóveis “almendrones”.

As suas instalações oferecem-lhe luxo e serviços de elevada qualidade. Relaxe 
no nosso SPA Sensations, deguste o melhor da gastronomia cubana e não 

perca a vista panorâmica, que pode observar a partir da piscina do décimo 
andar. Além disso, poderá desfrutar do Cosmos Level, que vai dar-lhe acesso 

privado aos espaços, quartos e serviços mais exclusivos do hotel.

Havana a bordo de um 
clássico de luxo
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T:  +537 8606627
E:  info@hotelparquecentral.tur.cu

CUBA · HAVANA

Espreite o centro da 
Havana Velha

No coração da Havana Velha, perto do Capitolio e do Malecón

2 espetaculares piscinas com solário nos andares superiores

4 restaurantes com uma grande variedade de cozinha local e internacional

Centro de negócios com 8 salas de conferências

Em pleno centro da capital, o hotel Iberostar Parque Central é um grade 
camarote para observar o coração de Havana. Espreite e descubra o Capitolio, 

o Paseo del Paseo, o Gran Teatro… Basta olhar através dos seus vidros ou 
subir para as piscinas do terraço, para contemplar uma vista panorâmica 
completa da capital. Tudo está ao alcance da sua vista e dos seus passos!

Além disso, em qualquer um dos seus edifícios interligados encontrará restaurantes 
onde saborear a cozinha gourmet, desfrutar da música ao vivo enquanto toma 

um cocktail ou celebrar eventos empresariais numa localização perfeita. 
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T:  +53 45 669 9990
E:  comercial@iberostar.co.cu

Conheça a melhor localização de 
Varadero seguindo o nosso brilho

Em frente à praia de Varadero, junto a uma reserva natural

Resort de arquitetura colonial rodeado de jardins tropicais

Parque aquático, miniclub e atividades infantis

SPA Sensations com zona húmida, massagens e tratamentos

Precisa de alguma ideia para visitar Cuba? Temos um resort situado entre jardins tropicais: de um lado, o mar 
cristalino e, do outro, a reserva natural de Varahicacos. O hotel Iberostar Selection Varadero tem à sua disposição 

um leque sem fim de opções, para escolher quando desejar descansar ou divertir-se. Quer saber algumas? 
Pode flutuar no SPA Sensations, enquanto os jatos de água relaxam os seus músculos, ouvir as aventuras que 

os seus filhos lhe vão contar, no final de cada dia no Star Camp, mergulhar no mundo subaquático da ilha com 
o nosso centro de mergulho ou desfrutar de uma massagem, numa das praias mais famosas do mundo.

Se necessitar organizar algum tipo de evento, basta indicar-nos quantas pessoas são. Temos 5 salas disponíveis…

E, naturalmente, está tudo incluído. Estamos à sua espera!

CUBA · VARADERO
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T:  +53 45 667899
E:  jefe.ventas@bellavistavaradero.co.cu

CUBA · VARADERO

Mesmo em frente à praia de Varadero

Localizado numa zona de flora e fauna tropical

Tudo incluído 5 estrelas ideal para famílias e casais

4 piscinas e programa de atividades para todas as idades

Vem sozinho, em casal, com amigos ou com a família? Qualquer uma das opções é perfeita para 
aproveitar ao máximo o hotel de 5 estrelas Iberostar Selection Bella Vista Varadero. As diferentes 

cores que adornam os quartos, na decoração interior e exterior, são a prova viva de que cada 
cliente é um mundo. A apenas 10 metros da areia de uma praia mundialmente famosa, o complexo 

está rodeado por uma natureza tropical tão agradável quanto cuidada. Atividades para crianças 
(não vão querer sair das piscinas infantis) e adultos (alguns não vão querer sair do campo de 

golfe), instalações adaptadas a cada necessidade e o tratamento acolhedor da nossa equipa 
diferenciam este hotel como um dos melhores em Varadero. E além disso está tudo incluído…

Venha conhecer o verdadeiro 
significado do serviço Tudo Incluído
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T:  +53 45 667900
E:  jefe.ventas@laguna.co.cu

CUBA · VARADERO

Encontre o tesouro que 
procura há tanto tempo

Localização privilegiada em frente à praia de Varadero

6 piscinas espetaculares e 77 000 m2 de jardins tropicais

4 restaurantes temáticos de especialidades

Centro completo de spa com zona húmida e tratamentos

E se tivesse nas suas mãos um mapa com um tesouro desenhado? Procurá-lo-ia? Nós não o 
encontrámos: o mapa é a península de Hicacos e o “X” está no Iberostar Laguna Azul.

A poucos metros da praia de Varadero, embebido num imenso jardim tropical, este hotel possui 6 piscinas 
exteriores tão refrescantes quanto espetaculares. Os seus filhos brincarão aos piratas no Star Camp, enquanto 

prova um cocktail caribenho ou se inspira a praticar o seu desporto favorito. Se o seu corpo lhe pede para 
baixar as pulsações, uma massagem no spa completo com zona húmida encarrega-se disso.

As noites, depois de escolher o prato nos restaurantes temáticos, enchem-se de boa-disposição, 
entretenimento e música, graças aos espetáculos que a nossa equipa nos brinda. Acontece que a 

verdadeira riqueza das Caraíbas está aqui, precisamente onde começa o seu sorriso.   
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T:  +53 45 66 7210
E:  jefe.ventas@bellacosta.tur.cu

CUBA · VARADERO

Rodeie-se do mais importante, 
nas suas férias

Frente à reconhecida praia de Varadero

Infinidade de atividades, desportos aquáticos e programa de animação variado

Ideal para desfrutar em família

A pouca distância do centro de Varadero

Consegue adivinhar porque é que o nome deste hotel é Bella Costa? Damos-lhe várias 
pistas: o mar está em ambos os lados, uma das praias mais famosas do mundo a escassos 

metros, o coração de Varadero muito perto e vegetação tropical por todos os lados.

A pensar especialmente na sua família, na Iberostar oferecemos-lhe um programa de animação, onde 
sobressai o talento da nossa equipa humana. No Star Camp, os seus filhos farão novos amigos, divertir-se-ão 
a aprender valores e falarão a língua mais internacional: a do riso. Enquanto isso, poderá relaxar a jogar golfe 

(o cenário é inigualável) ou a experimentar algum desporto aquático, como o caiaque ou windsurf. A costa 
não é apenas bela à superfície, o seu fundo do mar também o é. Disponibilizamos barbatanas, óculos e tubo de 
mergulho, para que possa descobrir a razão de Varadero ter uma cor única entre os vários destinos turísticos.
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T:  +53 45 668822
E:  jefe.ventas@playaalamedavaradero.co.cu

CUBA · VARADERO

Venha misturar o descanso com a 
diversão, na proporção que entender

Hotel especializado para adultos, rodeado de jardins tropicais

Acesso direto à extensa praia de Varadero

Vasto programa de animação e música ao vivo

2 salas de conferências, com capacidade para 150 pessoas

Está a um passo apenas. Assim que cruzar o limiar da nossa entrada, sentirá que entra num novo mundo. 
Exótico. Tropical. A receção do hotel Iberostar Playa Alameda, com as grandes colunas helicoidais e o teto 
caribenho, transportá-lo-á para um ambiente de ligação com a natureza em frente ao mar. Orientado para 

um público adulto, este hotel destaca-se pelo acesso direto à praia e pelo programa de animação, onde 
poderá encontrar aulas sobre como fazer cocktails e noitadas chill out, entre muitas outras atividades.

A organização de eventos é outro dos pontos fortes da Iberostar, que conta com todos os meios para lhe 
garantir o êxito de qualquer reunião ou cerimónia. Quer recordar para sempre o seu casamento?

Regressará de Cuba com um sorriso tropical.
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T:  +53 45 668 656
E:  comercial@ibstain.gca.tur.cu

CUBA · VARADERO

Sinta o espírito cubano: 
mar, ritmo e sol

Mesmo em frente ao mar, a uma extensa praia de areia

Hotel concebido como se de uma povoação caribenha se tratasse

Inúmeras atividades e desportos aquáticos

Variado programa de animação para todas as idades

Já ouviu falar dos Tainos? Foram os habitantes indígenas de Cuba e quem primeiro descobriu a beleza 
das águas de Varadero. Com a simplicidade do bem-estar como estandarte e a poucos metros de uma 

imensa praia, o hotel Iberostar Tainos foi idealizado ao estilo de uma povoação caribenha.

Torne-se um habitante local durante alguns dias, submerso num ambiente natural impactante 
que inclui uma gruta com pinturas pré-colombianas e a reserva ecológica de Varahicacos.

Os mais pequenos irão reunir-se no Star Camp para rir a bom rir aprendendo valores e fazendo novos amigos. Se 
gosta de desporto, tem dezenas de opções para praticar. Se quiser abstrair-se, há música ao vivo todos os dias. 
Se a sua paixão é o mar, temos duas coisas importantes para lhe dar: boas-vindas e parabéns pela sua escolha.
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T:  +53 41 996070
E: comercial@iberostar.trinidad.co.cu

CUBA · TRINIDAD

Conheça a essência cubana que 
é Património da Humanidade 

No centro da bonita Villa de la Santísima Trinidad

Renovado edifício do século XVI, Património da Humanidade

Elegante estilo colonial com toques de arquitetura local

Especializado, para adultos com quartos espaçosos e serviços personalizados

Quer descobrir a alma dos lugares que visita? O hotel Heritage Grand Trinidad conta com uma herança cultural 
ímpar, no coração de uma das cidades mais apaixonantes de Cuba. Este edifício emblemático, recuperado e restaurado 

pela Iberostar, acolhe o único hotel de 5 estrelas de Trinidad com um restaurante com a categoria “5 tenedores”. 
O design do interior respeitou a elegância inata do imóvel, dotando-o, por sua vez, de um serviço moderno e 

quartos amplos, orientados para um público adulto. Um serviço personalizado e alguns cantinhos especiais, como 
o Fumoir, onde poderá conhecer os aromas diferentes dos charutos cubanos, completam uma oferta distinta.

As fachadas descontraídas do centro histórico animá-lo-ão a conhecer de perto o espírito multicolor dos seus 
habitantes, hospitaleiros e alegres. Junte-se a eles para sentir de perto a música e a personalidade de Cuba.
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T:  +53 42 350300
E:  jefe.ventas@ensenachos.co.cu

CUBA · CAYO SANTA MARÍA

Aprecie a melhor combinação de sol, 
gastronomia, praia e spa em Cayo Ensenachos

Situado num recife privativo de excecional beleza natural

3 km de praias paradisíacas, acessíveis apenas a partir do hotel

5 restaurantes com uma ampla variedade gastronómica

SPA Sensations completo, com zona húmida e massagens

Imagine uma pequena ilha praticamente virgem. Uma temperatura ideal. Três quilómetros de praias, 
que o deixarão sem palavras, com tanta beleza. O cheiro delicioso da comida recém cozinhada. E todo 

o tempo à sua disposição. Agora, abra os olhos: está no hotel Iberostar Selection Ensenachos.

Deixe que lhe mostremos as instalações, com ambientes orientados para clientes com família, adultos 
que procuram tranquilidade ou visitantes que preferem o máximo luxo. Desfrute da zona húmida de 
um spa que, apenas pela sua localização, já é uma referência em Cuba. Enquanto as mãos experientes 

dos nossos profissionais lhe dão uma mensagem, pode ir pensando no que vai jantar. Restaurante 
italiano, japonês, caribenho, internacional? Que tal provar um pouco de cada no buffet?

Imagine a situação ou, simplesmente, abra os olhos. Aguardamos por si!
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T:  +53 42 350300
E:  jefe.ventas@ensenachos.co.cu

CUBA · CAYO SANTA MARÍA

A cor de Cayo Ensenachos 
apreciada por si, como ninguém

Situado em frente à Playa Ensenachos exclusiva

Hotel especializado para adultos, com serviços de luxo

Suítes com sala, cozinha e jacuzzi no terraço

Zona exclusiva com piscina e restaurante gourmet

Vai acordar de manhã com a certeza de que continua a sonhar. A praia de Ensenachos, à sua frente, 
aguarda por si para revelar-lhe os seus melhores segredos: não é apenas a cor da água que é especial, 

os recifes de coral que se encontram submersos são dos mais importantes do mundo.

Destinadas a um público adulto, as villas de Coral Level, que constituem esta secção do hotel, 
oferecem o maior luxo: sala, cozinha, terraço com jacuzzi e qualidade extra em cada detalhe. Além 

disso, estará rodeado de verde, graças à natureza intacta deste pequeno ilhéu cubano.

E como se isto não bastasse, o ambiente exclusivo desta área é completado com serviço de mordomia, piscina privativa 
e um restaurante gourmet, sem renunciar às instalações 5 estrelas do hotel Iberostar Selection Ensenachos. 
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T:  +53 33 306 300
E:  jefe.ventas@playapilar.co.cu

CUBA · CAYO GUILLERMO

Respire fundo e sinta a 
essência de Cuba

Único resort na bonita zona de Playa Pilar

3 restaurantes de especialidades

Grande centro spa com zona termal e tratamentos

Programa variado de desporto, animação e atividades infantis

Já ouviu falar de Playa Pilar? Talvez já a tenha visto muitas vezes em fotografias, mas os seus pés 
descalços a sentir a areia branca superam qualquer imagem. A Iberostar põe à sua disposição um resort 

único, à altura de um dos ambientes naturais mais tranquilos e espetaculares de Cuba.

Dormir bem, divertir-se ao máximo, relaxar o corpo e a mente estas serão as suas principais tarefas durante as férias. A 
nossa equipa de animação contagiá-lo-á com o seu entusiasmo e simpatia, presentes em todas as atividades propostas, e 

as crianças poderão brincar sem limites graças ao Star Camp e ao parque aquático. Também terá ao seu dispor um spa tão 
completo quanto surpreendente, onde poderá deixar-se levar pelos tratamentos e mãos delicadas dos nossos profissionais.

Mais alguma coisa? Sim, falta dizer-nos o que lhe apetece comer hoje.Tem 3 restaurantes temáticos por onde escolher
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T:  +53 33 301 650
E:  ventas@ibsdaiq.gca.tur.cu

CUBA · CIEGO DE ÁVILA · CAYO GUILLERMO

Uma ilha dentro de outra ilha. E no centro 
dela, está cada um dos nossos clientes

Em frente à praia e a uma barreira de coral

Programa de entretenimento variado e atividades

3 piscinas e ginásio com sauna e massagens

Escola de mergulho e desportos aquáticos

Simplesmente localize-a no mapa. Cayo Guillermo é uma pequena ilha que guarda um grande segredo. 
Alguma das melhores praias de Cuba está aqui, junto ao hotel Iberostar Daiquiri. Desfrute de um 
mar muito particular, pela sua cor e pelo seu universo submarino, habitat de espécies incríveis. 

Sabe que junto a este ilhéu existe um recife de corais mundialmente conhecido? Anime-se a 
mergulhar com as indicações da nossa escola ou a experimentar diferentes desportos aquáticos!

O ambiente tropical do Parque Nacional de Cayo Guillermo fá-lo-á sentir-se parte de um espírito natural, 
que combinará com a sua energia. Piscinas, ginásio, atividades em grupo, programas de entretenimento, 
sauna ou uma massagem, o nosso hotel oferece-lhe tantas opções quantas aquelas que necessitar. À noite, 

os ritmos das Caraíbas e os cocktails (que tal um daiquiri?) inspirá-lo-ão como em nenhum outro lugar.
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T:  +53 24 43 6100
E:  iberostarholguin@iberostarholguin.co.cu

CUBA · HOLGUÍN · PLAYA PESQUERO

A costa oriental de Cuba 
com todos os sentidos

Situado em frente à praia de Playa Pesquero

3 piscinas e parque aquático infantil

4 restaurantes com exclusiva gastronomia internacional

Variado programa de animação e desportos

Propomos-lhe um passeio pela areia branca da praia, escolher o seu prato favorito, 
fazer um pouco de desporto e ver um espetáculo à noite. As crianças também terão uma 

experiência intensa: têm à sua espera jogos, gargalhadas e muitas atividades no Star 
Camp, onde irão conhecer novos amigos nas suas instalações ou no parque aquático.

Com o hotel Iberostar Selection Holguín, adicionamos a máxima qualidade a um dos 
destinos mais bonitos e tranquilos da ilha. Uma qualidade que se nota especialmente nas 
cozinhas dos 4 restaurantes temáticos do complexo: neles encontrará texturas tropicais, 

dieta mediterrânica, carne no ponto mais suculento ou o toque exótico do Japão.

Soa bem, não é? E sabe ainda melhor
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T:  +53 24 43 6100
E:  iberostarholguin@iberostarholguin.co.cu

CUBA · HOLGUÍN · PLAYA PESQUERO

A chave que abre as 
portas a outro nível

Situado em frente à Playa Pesquero

Hotel especializado para adultos, com serviço de mordomia

Instalações e piscina exclusivas

Prioridade de reservas em restaurantes temáticos

A costa oriental de Cuba mostra-se em todo o seu esplendor, no alto do terraço 
exclusivo. Um mordomo à sua disposição e reserva na melhor mesa do restaurante 
da sua escolha. Pode pedir-se mais? Mas é claro que sim: wi-fi gratuito, acesso às 

instalações pensadas apenas para adultos, passadeira privativa para chegar à praia, 
os quartos mais cobiçados e melhor situados de todo o empreendimento…

A experiência Coral Level no hotel Iberostar Selection Holguín garante que os dias de férias 
serão os mais luminosos e tranquilos do ano. Em frente à praia Pesquero e com um serviço 
personalizado, o Coral Level significa ter a chave que abre as portas de um nível superior. 
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T:  +53 22 628230; +53 52155895
E:  almirante@iberostar.com.cu

O único hotel 5 estrelas 
de Guardalavaca

Situado em frente à Playa Guardalavaca

Jardins tropicais, 4 piscinas e parque aquático infantil

3 restaurantes de especialidades: gourmet, italiano e asiático

Programa de animação variado e desportos aquáticos

Quer que lhe contemos um pequeno segredo?  A zona oriente de Cuba possui uma das 
paisagens mais belas da ilha. Uma destas é a praia de Guardalavaca, cujas areias quase tocam 
no hotel Iberostar Selection Almirante. Uma duna branca com mais de 40 m de comprimento 

faz sobressair a natureza extraordinária deste hotel, que dispõe de um miradouro a 
partir do qual poderá ver toda a praia e parte do parque natural Bahía de Naranjo.

Inaugurámos este estabelecimento a pensar nas vossas famílias: os mais pequenos têm no parque 
aquático e no Star Camp o seu espaço próprio para a diversão. E se vier com a sua cara-metade, desfrute 

de Star Prestige, o nosso acesso só para adultos a zonas exclusivas e aos quartos melhor localizados.

CUBA · GUARDALAVACA
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WI-FREEWI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR 
PARQUE CENTRAL 

IBEROSTAR GRAND 
PACKARD 

IBEROSTAR SELECTION 
VARADERO 

T:  +53 7 801 2822
E:  packard@iberostar.com.cu

T:  +537 8606627
E:  info@hotelparquecentral.tur.cu

FOR FAMILIES 

FOR FAMILIES 

T:  +53 45 669 9990
E:  comercial@iberostar.co.cu

ALL INCLUSIVE

AQUA FUN WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION 
BELLA VISTA VARADERO 

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE

AQUA FUN

T:  +53 45 667899
E:  jefe.ventas@bellavistavaradero.co.cu

STAR 
PRESTIGE

CUBA · HAVANA

LOCALIZAÇÃO
No início do Passeio do 
Prado, na velha Havana
Em zona Património Cultural 
Mundial protegida pela UNESCO
A 25 km do Aeroporto 
Internacional José Martí

ALOJAMENTO
321 quartos, incluindo standard, 
standard superior e suites

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina
Spa ($)
Wi-Fi gratuito 
Concierge 
Lista de Almofadas 
Room Service 24h 
Serviço de lavandaria ($) 
Terraço com vista deslumbrante
Parque de estacionamento 
subterrâneo
Galeria comercial ($)
Salas polivalentes
Salão de beleza ($)
Serviço médico ($)

GASTRONOMIA
Pequeno-almoço buffet 
7 restaurantes com serviço 
à la carte: restaurante 
Biscuit - Gourmet ($), 
restaurante Español - Tapas 
($), restaurante El Faro - 
Serviço Snack na esplanada 
da piscina ($), restaurante 
Bahía - Comida Crioula 
($), restaurante Ejecutivo 
(clientes Cosmos Level), 
restaurante Clipper - Buffet 
($) e restaurante Tradiciones
3 bares: Piano Bar Salón 
Goya, cigar bar e pool bar 

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades orientadas 
de fitness e wellness
Ginásio
Jogos passivos: cartas, xadrez, etc.

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
Atuações musicais

CUBA · HAVANA

LOCALIZAÇÃO
Em pleno centro de Habana Vieja, 
em frente ao Parque Central
A 100 m do Capitólio
A 25 km do Aeroporto 
de Havana (HAV)
A 25 km da praia del Este

ALOJAMENTO
427 alojamentos, incluindo 
standard, junior suites e 
suites, divididos em duas 
torres: Colonial e Moderna 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas no último piso 
de cada edifício, com a 
melhor vista da cidade
1 jacuzzi, 1 integrado
6 bares, dois deles pool 
bar e um 24 horas
Oito salas de conferências
Centro de negócios com 
Internet corner e Wi-Fi em 
todas as zonas do hotel ($) 
Sala de massagens ($)
Serviço médico 24 horas
Serviço especializado de charutos 
havanos Sommelier ($)
Galeria de lojas ($)

Agência de viagens e 
estabelecimento de câmbio
Especialidade em celebração 
de casamentos, eventos MICE 
e jantares românticos

GASTRONOMIA
Pequeno-almoço buffet
4 restaurantes com serviço de 
almoço e jantar: 1 restaurante 
mediterrânico, 1 restaurante 
gourmet, 1 restaurante cubano 
crioulo e lounge bar rooftop

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo
A dois passos da rua Obispo
A uns minutos dos museus 
de Belas-Artes
A dois passos do Grande 
Teatro de Havana
A 150 m do Museu da Revolução
Rodeado de centros 
comerciais históricos

CRIANÇAS
1 piscina integrada

CUBA · VARADERO

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Varadero
A 14 km do centro de Varadero
A 39 km do Aeroporto 
de Varadero (VRA)

ALOJAMENTO
386 quartos, incluindo duplos, 
duplos Tropical, familiares, 
junior suites, junior suites 
superior e suites presidencial
Quartos familiares com 
decoração, detalhes e 
serviços específicos 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores
8 bares, incluindo 1 swim-
up bar e 1 Star café
Internet ($)
Wi-Fi em todo o hotel ($) 
Wi-fi gratuito em alojamentos 
junior suite superior
Spa ($)
Centro de estética ($)
4 salas de conferências ($)
Serviço médico e farmácia ($)
Zona comercial ($)
Serviço especial de 
charutos havanos ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet com 
show cooking renovado
1 restaurante grill
4 restaurantes temáticos: crioulo, 
mediterrânico, gourmet e japonês

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas
Ténis, basquetebol, voleibol 
de praia, futebol, etc.
Atividades organizadas
Sala de fitness
Campo de golfe nas imediações ($) 

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Parque aquático
Serviço de infantário ($)

CUBA · VARADERO

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Varadero
A 11 km do centro de Varadero
A 40 km do Aeroporto 
de Varadero (VRA)

ALOJAMENTO
827 alojamentos, divididos 
entre zona hotel e zona Star 
Prestige. Incluindo standard, 
standard vista de mar, familiar 
premium e junior suites 
Zona Star Prestige, zona VIP 
exclusiva só adultos, incluindo 
quartos standard, standard 
vista de mar, suites e swim out 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Amplos jardins de 
vegetação tropical
4 piscinas: para adultos, 
piscina infantil, de jogos, e 
swim-up (só para adultos)
7 bares: Lobby Bar, Star Café, 
Snack-Bar, Aqua Bar, Bar Praia, 
Bar Panorâmico e Bar Teatro 
Internet Corner ($)
Wi-fi gratuito na zona 
Star Prestige (1h/dia)
Sala polivalente (divisível 
em duas) ($)
Zona comercial ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking 
3 restaurantes à la carte: Gourmet 
(exclusivo zona Star Prestige), 
Crioulo, Japonês e Italiano 
Snack-Bar na piscina

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas
Campos de ténis e shuffle board
Sala de fitness
Atividades organizadas
Campos de golfe nas 
imediações ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Teatro animação

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada). 
Parque aquático e parque infantil
Serviço de infantário ($)
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IBEROSTAR 
PLAYA ALAMEDA 

IBEROSTAR 
BELLA COSTA 

IBEROSTAR 
LAGUNA AZUL 

FOR FAMILIES FOR FAMILIES 

T:  +53 45 667900
E:  jefe.ventas@laguna.co.cu

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

T:  +53 45 668822
E:  jefe.ventas@playaalamedavaradero.co.cu

T:  +53 45 66 7210
E:  jefe.ventas@bellacosta.tur.cu

FOR ADULTSNEW

IBEROSTAR 
TAÍNOS

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE

T:  +53 45 668 656
E:  comercial@ibstain.gca.tur.cu

CUBA · VARADERO

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Varadero
A 18 km do centro de Varadero
A 42 km do Aeroporto 
de Varadero (VRA)

ALOJAMENTO
814 quartos, incluindo standard, 
standard vista de mar, suites 
e quartos acessíveis
Quartos familiares com 
decoração, detalhes e 
serviços específicos 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas exteriores, 
2 com jacuzzi
3 jacuzzis, incluindo 2 
exteriores e 1 no spa
10 bares, incluindo 1 Aqua 
Bar e 1 Cigar Lounge
Wi-Fi na receção e nas 
zonas comuns ($)
Internet Corner ($)
Spa ($)
Centro de estética ($)
2 salas de conferência ($)
Serviço médico ($)
Supermercado ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
4 restaurantes temáticos: japonês, 
romântico, italiano e crioulo

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas
Escola de mergulho
Voleibol de praia, ténis/padel, 
campo de futebol, etc.
Sala de fitness
Campos de golfe nas 
imediações ($)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
2 piscinas separadas
Serviço de infantário ($)

LOCALIZAÇÃO
Diretamente na praia de Varadero
A 4 km do centro de Varadero
A 30 km do Aeroporto 
Internacional de Varadero
A 160 km de Havana

ALOJAMENTO
397 quartos entre a zona do hotel 
e bungalows: duplos, suites, 
bungalow suites e bungalows 
duplex especiais para famílias, 
a maioria com varanda ou 
terraço e vista panorâmica

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Lobby com receção e bar
Galeria de lojas ($)
Wi-fi no Lobby e área 
de piscinas ($)
4 Bares: Lobby Bar, bar piscina, 
bar ranchón, bar jacuzzi
2 piscinas: principal e infantil
Teatro de animação
Sala de reuniões
Praia com uma ampla 
extensão de areia

GASTRONOMIA
4 Restaurantes: Buffet, Ranchón 
Criollo, Restaurante Italiano, 
Restaurante Mediterráneo
Snacks 24 horas

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio
Atividades aquáticas
Desportos de praia
Clube de golfe nas imediações

ENTRETENIMENTO
Variado programa de 
animação diurno e noturno
Espetáculos e música ao vivo
Aulas de dança
Dia cubano todas as semanas

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina infantil, com 
programa para crianças

CUBA · VARADEROCUBA · VARADERO

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Varadero
A 18 km do centro de Varadero
A 40 km do Aeroporto 
de Varadero (VRA)

ALOJAMENTO
391 apartamentos

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
1 piscina exterior
Internet Corner ($)
7 bares
Salão de beleza ($)
2 salas de conferências
Serviço médico ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
3 restaurantes temáticos: 
italiano, mediterrânico 
e gourmet
Restaurante junto à praia

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas
Voleibol de praia, ténis, 
basquetebol, futebol, etc.
Sala de fitness
Campo de golfe a 12 km

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca

CUBA · VARADERO

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Varadero
A 14 km da cidade de Varadero
A 39 km do Aeroporto 
de Varadero (VRA)

ALOJAMENTO
272 alojamentos, incluindo 
bungalows e bungalows 
vista de piscina 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Piscina exterior
5 bares, incluindo 1 pool bar
Wi-fi ($)
Massagens ($)
Serviço médico ($)
Mercado ($)
Zona comercial ($)
Estacionamento

GASTRONOMIA
1 Restaurante buffet
2 restaurantes temáticos: 
japonês e crioulo

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas
Ténis, basquetebol, voleibol 
de praia, futebol, etc.
Atividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos profissionais 
e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Piscina separada
Zona de jogos
Serviço de infantário ($)
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WI-FREE

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR SELECTION  
ENSENACHOS 

IBEROSTAR SELECTION 
ENSENACHOS 

FOR FAMILIES AQUA FUN

T:  +53 42 350300
E:  jefe.ventas@ensenachos.co.cu

ALL INCLUSIVE ALL INCLUSIVE

T:  +53 42 350300
E:  jefe.ventas@ensenachos.co.cu

FOR ADULTSWI-FREE

IBEROSTAR HERITAGE GRAND
TRINIDAD

FOR ADULTS

T:  +53 41 996070
E:  comercial@iberostar.trinidad.co.cu

IBEROSTAR SELECTION  
PLAYA PILAR

FOR FAMILIES AQUA FUNALL INCLUSIVE

T:  +53 33 306 300
E:  jefe.ventas@playapilar.co.cu

CUBA · TRINIDAD

LOCALIZAÇÃO
No coração de Trinidad, a 
500 m do centro histórico
A 14 km da praia Ancón
A 2 km do Aeroporto 
de Trinidad (TND) 
A 355 km do Aeroporto 
de Havana (HAV)

ALOJAMENTO
40 quartos, incluindo 
junior suites

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Check-in privado com cocktail 
e toalha húmida fria
Serviço de mordomia: preparação 
da mala e organização da roupa 
no armário (mediante pedido)
Lobby Bar (cocktails, 
aperitivos, petiscos e pizas)
Sala de jogos e sala de fumadores
Sala de reuniões com capacidade 
para até 70 pessoas
Wi-fi gratuito (1 hora por dia)
Internet ($)
Câmbio de divisas
Joalharia
Informação turística

Aluguer de veículos
Serviço de quarto das 
07h00 - 23h00 
Menu de almofadas
Telefone com relógio despertador 
Casa de banho completa com 
roupão, secador de cabelo, etc.
Minibar ($)
Cofre
Banco, hospital e 
estabelecimentos comerciais 
a pouca distância
Máquina de café

GASTRONOMIA
Restaurante gourmet com buffet, 
show cooking e à la carte

ENTRETENIMENTO
Música ao vivo durante o jantar 
Animada vida noturna 
no centro da cidade
Locais de interesse turístico 
e lojas nas proximidades

CUBA · CAYO SANTA MARÍA

LOCALIZAÇÃO
Em frente às praias de 
Megano e Ensenachos 
A 115 km do Aeroporto 
de Santa Clara (SNU)
A 58 km da cidade de Remedios 
e a 45 km de Caibarién 
A 5 km do Aeroporto 
de Cayo Las Brujas

ALOJAMENTO
Park Suites (familiar): 131 
quartos Park Suites, 5 Park 
Suites Handicap, 60 Park Suites 
Splash, 32 Park Suites Beach e 
42 Park Suites duplo familiar
Spa Suites (maiores de 18 
anos): 180 Suite Spa e 10 
alojamentos Suite Duplex 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores (Park 
Suites e Spa Suites)
1 piscinas exteriores com 
jacuzzi (Spa Suites)
4 bares e 1 Cigar Lounge
Zona spa (maiores de 18 anos) 
Spa ($) 
Wi-Fi na receção ($)
Internet Corner ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
4 restaurantes temáticos: italiano, 
japonês, mediterrânico e gourmet
1 restaurante gourmet 
(em Grand Village) ($)

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Vólei de praia, ténis, 
basquetebol, etc.
Desportos aquáticos não 
motorizados 
Escola de mergulho
Atividades organizadas
Sala de fitness (maiores 
de 18 anos)

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Parque aquático
Piscina separada
Zona de jogos
Serviço de infantário ($)

CUBA · CAYO SANTA MARÍA

LOCALIZAÇÃO
Em frente à praia de Ensenachos 
A 115 km do Aeroporto 
de Santa Clara
A 58 km da cidade de Remedios 
e a 45 km de Caibarién
A 5 km do Aeroporto 
de Cayo Las Brujas

ALOJAMENTO
Grand Village (maiores de 
14 anos): 32 Grand Village e 
14 Grand Village Familiar 
Sala, minibar com 
reposição diária, cozinha 
e jacuzzi no terraço

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Check-in privado
Cocktail de boas-vindas
Serviço de mordomia 
Room Service 24h 
Reservas ilimitadas em 
restaurantes de especialidades
Zona Grand Village exclusiva
Acesso ilimitado ao resto do hotel 
Wi-Fi gratuito 
Spa ($) 
4 piscinas exteriores (2 com 
jacuzzi) incluídas as do Iberostar 
Selection Ensenachos
3 bares no Coral Level 
Iberostar Ensenachos, 5 bares 
e 1 cigar lounge no Iberostar 
Selection Ensenachos

GASTRONOMIA
Restaurante Gourmet
4 restaurantes temáticos 
(italiano, japonês, mediterrânico 
e cubano) no Iberostar 
Selection Ensenachos
Restaurante buffet com 
show cooking no Iberostar 
Selection Ensenachos
Restaurante Snack no Iberostar 
Selection Ensenachos

ATIVIDADES DESPORTIVAS
No Iberostar Selection 
Ensenachos:
Vólei de praia, ténis, 
basquetebol, etc.
Atividades aquáticas
Escola de mergulho
Atividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo no 
Iberostar Selection Ensenachos

CUBA · CAYO GUILLERMO

LOCALIZAÇÃO
Em frente ao mar
A 800 m de Playa Pilar
A 55 minutos do Aeroporto 
de Cayo Coco
A 561 km de Havana

ALOJAMENTO
482 alojamentos em 15 edifícios 
ou bungalows, incluindo 
standard, familiar premium, 
junior suites e suites 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
5 piscinas (incluindo piscinas 
de animação e piscina do spa) 
4 bares e 1 Cigar Bar
Internet ($)
Spa ($)
Teatro, sala de animação 
e esplanada na praia
Loja de souvenirs ($)
Salão de beleza e 
cabeleireiro-barbeiro ($)
Serviços médicos ($)
Aluguer de motas ($)
Pavilhão para casamentos 
e 2 salas para eventos

GASTRONOMIA
1 restaurante buffet 
com show cooking
3 restaurantes de especialidades 
(mediterrânico/crioulo, 
gourmet e japonês)
Lobby Bar, cigar Bar, snackbar, 
aqua-bar e bar na praia

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ponto náutico: catamarã, bicicleta 
náutica, windsurf, caiaque, etc.
Ginásio, aulas de aeróbica e dança
Clube desportivo, campo de 
ténis e voleibol de praia
Campo polidesportivo 
(futebol e basquetebol)

ENTRETENIMENTO
Variado programa de 
animação diurno e noturno
Equipa de animadores Starfriends
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
2 piscinas infantis
Parque aquático
Miniespetáculos noturnos
Serviço de infantário ($)
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NEWWI-FREE WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION 
HOLGUÍN 

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR 
SELECTION HOLGUÍN 

AQUA FUN

ALL INCLUSIVE

T:  +53 24 43 6100
E:  iberostarholguin@iberostarholguin.co.cu

T:  +53 24 43 6100
E:  iberostarholguin@iberostarholguin.co.cu

STAR 
PRESTIGE

IBEROSTAR
DAIQUIRI

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE

T:  +53 33 301 650
E:  ventas@ibsdaiq.gca.tur.cu

NEW

IBEROSTAR SELECTION 
ALMIRANTE 

T:  +53 22 628230; +53 52155895
E:  almirante@iberostar.com.cu

CUBA · CIEGO DE ÁVILA · CAYO GUILLERMO

LOCALIZAÇÃO
Sobre a praia de El Paso, 
em Cayo Guillermo
A 40 km do Aeroporto 
de Cayo Coco (CCC)
A 93 km de Morón

ALOJAMENTO
312 quartos, incluindo acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores
4 bares, incluindo 1 swim-up bar
Wi-Fi e Internet corner ($)
Sauna e massagens ($)
Salão de beleza ($)
Serviço médico e farmácia ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
3 restaurantes temáticos: 
mexicano, italiano e crioulo
Restaurante grill na praia

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Atividades aquáticas
Mergulho 
Zona desportiva ao ar livre
Atividades organizadas
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Programa de animação e festas 
temáticas durante o dia
Espetáculos e música ao vivo

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Piscina separada
Menu infantil
Serviço de infantário ($)

CUBA · HOLGUÍN · PLAYA PESQUERO CUBA · HOLGUÍN · PLAYA PESQUERO CUBA · HOLGUÍN · PLAYA PESQUERO

LOCALIZAÇÃO
Em Playa Pesquero
A 15 km do centro turístico 
de Guardalavaca
A 55 km da cidade de Holguín
A 70 km do Aeroporto Frank Paris

ALOJAMENTO
638 alojamentos repartidos: 578 
na zona hotel, incluindo standard, 
standard vista de mar e familiar 
premium; 60 alojamentos na 
zona Star Prestige, incluindo 
junior suites e suites 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Amplos jardins de 
vegetação tropical
Lobby com receção e bar
Secção StarPrestige para 
maiores de 18 anos 
4 piscinas: principal e Star 
Prestige com aqua bar, 
entretenimento, chapinhar e 
infantil (com parque aquático) 
2 Aqua bar, 2 Lobby bar, bar de 
animação, Lounge bar, bar playa, 
music bar, cigar bar e Star Café  
Wi-Fi em todo o hotel ($) 
Wi-fi gratuito na zona 
Star Prestige
Internet Corner ($)
Teatro de animação

Loja de souvenirs ($)
Cabeleireiro ($)

GASTRONOMIA
Restaurante buffet 
com show cooking
4 restaurantes de 
especialidades à la carte
Restaurante Ranchón Playa

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio, sala de jogos e aeróbica
Voleibol 
Tiro com arco
Ténis
Catamarã

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
diurno e noturno
Espetáculos e música ao vivo
Aulas de dança

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades 
(de acordo com temporada)
Piscina infantil e parque aquático
Serviço de infantário ($)

LOCALIZAÇÃO
Em Playa Pesquero
A 15 km do centro turístico 
de Guardalavaca
A 47 km da cidade de Holguín
A 64 km do Aeroporto 
internacional Frank Paris

ALOJAMENTO
62 quartos, incluindo os 
Coral Doubles, Coral Junior 
Suites e Suites Pesquero

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Amplos jardins de 
vegetação tropical
Receção com alteração de divisas
Farmácia
Cabeleireiro
Cigar lounge/Smoking area
Centro spa com circuito de águas, 
massagens e tratamentos.
Wi-Fi gratuito
2 salas de conferências

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Desportos náuticos 
não motorizados

GASTRONOMIA
Music Bar
Restaurante exclusivo Coral e 
“dine around” nos restaurantes 
Mediterráneo, Japonés, 
Steak House e Gourmet

ENTRETENIMENTO
Teatro
Espetáculos profissionais 
de animação
Música, dança e circo
Ritmos tradicionais cubanos

LOCALIZAÇÃO
Em frente à Playa Guardalavaca
Amplos jardins de 
vegetação tropical

ALOJAMENTO
515 quartos, entre eles os duplos, 
duplos tropicais, duplos vista 
de mar e duplos familiares

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
4 piscinas: atividades, 
relaxamento, descanso e infantil
Wi-Fi em todo o hotel ($)
Loja de souvenirs ($)
Cabeleireiro ($)
Spa
Salas de reuniões para 
eventos e conferências
Organização de casamentos 
e celebrações

STAR PRESTIGE ($)
Serviços preferenciais 
e personalizados
Resort com zonas privadas
90 quartos exclusivos, suites e 
junior suites, com produtos de 
categoria superior: cortesias 
de boas-vindas, Smart TV, 
centro de entretenimento, 
produtos de banho, snacks 
variados e set da Iberostar
Wi-fi gratuito
Bar snack para pequenos-almoços

GASTRONOMIA
4 restaurantes: restaurante 
buffet, asiático, italiano 
e gourmet
6 bares: ranchón, aqua bar, bar 
de praia, lobby bar, star café e 
snack para pequenos-almoços, 
exclusivo para Star Prestige

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Instalações desportivas
Ginásio
Grande variedade de 
desportos aquáticos

ENTRETENIMENTO
Teatro de animação
Espetáculos com música ao vivo
Discoteca

CRIANÇAS
Clube infantil e Teen Club
Parque aquático
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Montego Bay

Dunn ś River Falls
Falmouth

Kingston

Ocho Ríos

Mar das Caraíbas

Jamaica

M O NTEG O BAY

Iberostar Grand Rose Hall
Iberostar Selection Rose Hall Suites
Iberostar Rose Hall Beach
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T:  +1 876 680 0000
E:  reservations@iberostar.com

JAMAICA · MONTEGO BAY · ROSE HALL

Um hotel de grande luxo,
para um destino único

Mesmo frente ao mar, na zona exclusiva de Rose Hall

Hotel especializado para adultos, com serviço de mordomo

Centro SPA Sensations, com tratamentos, terapias e massagens

5 restaurantes temáticos, incluindo o Jamaicano, e 4 bares

Sabia que a beleza e exotismo da Jamaica converteram este país num anfitrião de personalidades 
e atores, como a rainha de Inglaterra, Errol Flynn, Beyoncé ou Paul MacCartney.

Este hotel, desenhado especialmente para adultos, em frente à praia de Montego Bay, e com serviço de 
mordomo, é por si próprio um luxo. Oferece-lhe o momento perfeito para alhear-se de tudo e oferecer a si 
mesmo um tratamento no SPA Sensations, na sua suite privativa ou à beira-mar, e também para descobrir 

a gastronomia local ou internacional, nos seus 5 restaurantes e 4 bares, que incluem um Swim Up.

Um conselho? Visitar as praias virgens do sul da ilha e descobrir a variedade dos ritmos musicais jamaicanos.
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T:  +1 876 680 0000
E:  reservations@iberostar.com

JAMAICA · MONTEGO BAY · ROSE HALL

Jamaica: um tesouro natural, 
no meio das Caraíbas

Situado em Montego Bay, em frente à praia

5 restaurantes especializados e buffet internacional

Programa de entretenimento infantil Star Camp e Aquafun

Zona spa & wellness imponente, com circuito de águas e massagens

Sabia que o superconhecido agente secreto James Bond foi concebido na Jamaica, pelo escritor britânico Ian Fleming? 
E que o ator norte americano Errol Flynn viveu na ilha os anos mais felizes da sua existência?

Vai compreendê-lo quando se alojar no Iberostar Selection Rose Hall Suites, um 5 estrelas Tudo Incluído, que lhe permite conhecer 
o paraíso natural da Jamaica em frente à praia. Enquanto obtém o seu certificado de mergulho, os mais pequenos divertem-se 

no Aqua Fun, no rio lento ou a desfrutar das atividades do Star Camp. Ofereça a si mesmo um circuito de hidroterapia, num dos 
melhores Spa das Caraíbas. E, claro, não pode deixar de saborear a cozinha jamaicana, num dos 5 restaurantes do hotel!
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T:  +1 876 680 0000
E:  reservations@iberostar.com

JAMAICA · MONTEGO BAY · ROSE HALL

Aventura em família, numa 
ilha cheia de tesouros

Situado em frente à praia, na zona luxuosa de Rose Hall

3 restaurantes temáticos, buffet internacional e 5 bares

Programa completo de lazer e atividades para todas as idades

Centro de convenções com capacidade para 400 pessoas

Sabia que Jamaica é uma ilha cheia de tesouros? As praias virgens do sul, os seus fundos marinhos únicos ou as suas grutas são alguns destes.

Pode deslumbrar-se com toda essa beleza natural em família ou com a sua cara-metade, em frente à praia. Os mais pequenos aprenderão valores 
enquanto se divertem no Star Camp, que ainda por cima dispõe de piscina própria e parque infantil. E para os mais velhos? Pode obter a sua licença 

de mergulho, no centro Dressel Diver ou oferecer a si mesmo um tratamento no SPA Sensations. O cliente escolhe a forma de descansar e de se 
alhear de tudo! Para todos, é obrigatório provar um gelado no Happy Cones ou aventurar-se na gastronomia saborosa do Grill de praia Chill Out.

Está a pensar num casamento romântico na praia? Ou em organizar o melhor congresso 
da sua especialidade? Este é o seu hotel… Sem qualquer dúvida!
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T:  +1 876 680 0000
E:  reservations@iberostar.com

T:+1 876 680 0000
E: reservations@iberostar.com

IBEROSTAR SELECTION  
ROSE HALL SUITES     

IBEROSTAR 
ROSE HALL BEACH     

T:  +1 876 680 0000
E: reservations@iberostar.com

IBEROSTAR GRAND  
ROSE HALL     

FOR ADULTS ALL INCLUSIVE WI-FREE WI-FREE AQUA FUN

ALL INCLUSIVE

FOR FAMILIES ALL INCLUSIVE WI-FREE

FOR FAMILIES 

LOCALIZAÇÃO
Na praia 
Na luxuosa zona de Rose Hall
A 20 minutos do Aeroporto 
de Sangster (MBJ)

ALOJAMENTO
295 suites com hidromassagem, 
incluindo com vista de mar, 
suites presidenciais e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Serviço de mordomo e concierge
Menu de almofadas e 
minibar personalizado
4 piscinas, incluindo 
uma piscina infinita
Serviço de concierge na piscina 
4 bares, incluindo 1 swim-up bar
Spa com jacuzzi, sauna e piscina
Tratamentos exclusivos de spa ($)
3 salas de conferências ($)
Acesso a instalações e 
restaurantes do Iberostar 
Selection Rose Hall Suites e do 
Iberostar Rose Hall Beach
Beach club ($)

SERVIÇO ESTRELLA GRAND 
(EXCLUSIVO PARA AS SUITES 
COM VISTA DE MAR)
Check-in personalizado com 
champagne de boas-vindas

Serviço de fazer e 
desfazer a bagagem
Serviço noturno de engomadaria
Serviço de check-in e check-
out personalizado

GASTRONOMIA
2 buffet internacionais 
com show cooking
5 restaurantes de especialidades: 
japonês, gourmet, steakhouse, 
italiano e jamaicano
Room Service gourmet 24h

ATIVIDADES DESPORTIVAS
2 campos de golfe profissionais 
de 18 buracos nas imediações ($)
Desportos aquáticos 
não motorizados
Ginásio
Sala de fitness e campos de ténis
Centro de mergulho ($)

ENTRETENIMENTO
Programas de entretenimento 
durante o dia
Música ao vivo e 
espetáculos noturnos
Discoteca e sala de jogos ($)

JAMAICA · MONTEGO BAY · ROSE HALL JAMAICA · MONTEGO BAY · ROSE HALL JAMAICA · MONTEGO BAY · ROSE HALL

LOCALIZAÇÃO
Na praia 
Na luxuosa zona de Rose Hall
A 20 minutos do Aeroporto 
de Sangster (MBJ)

ALOJAMENTO
319 espaçosas junior suites, 
incluindo acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Serviço de concierge
2 piscinas exteriores 
e um rio lento
6 bares, incluindo um 
swim-up bar
Wi-Fi gratuito
Zona húmida do spa com jacuzzi, 
sauna e piscina de talassoterapia
Tratamentos exclusivos de 
spa, incluindo massagens 
para casais e na praia ($)
3 salas de conferências ($)
Acesso a instalações e 
restaurantes do Iberostar 
Rose Hall Beach
Beach club ($)

GASTRONOMIA
2 buffet internacionais 
com show cooking
Grill/Snack-Bar 

5 restaurantes de especialidades: 
italiano, gourmet, steakhouse, 
mediterrânico e oriental 
Room Service 24h
Star Café

ATIVIDADES DESPORTIVAS
2 campos de golfe profissionais 
de 18 buracos nas imediações
Desportos aquáticos 
não motorizados
Desportos ao ar livre e 
atividades organizadas 
Sala de fitness e campos de ténis
Centro de mergulho

ENTRETENIMENTO
Programas de entretenimento 
durante o dia
Música ao vivo e 
espetáculos noturnos 
Discoteca e sala de jogos

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações
adaptadas a diferentes idades.  
(De acordo com temporada)
Parque aquático e piscina 
infantil separada 
Parque infantil e babysitter 
(sob pedido)

LOCALIZAÇÃO
Na praia 
Na luxuosa zona de Rose Hall
A 20 minutos do Aeroporto 
de Sangster (MBJ)

ALOJAMENTO
366 quartos, incluindo 
junior suites, suites 
presidenciais e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas com efeito de infinito
Wi-Fi gratuito
5 bares
Zona húmida do spa com 
jacuzzi, sauna e piscina 
de talassoterapia ($)
Tratamentos exclusivos de 
spa, incluindo massagens 
para casais e na praia ($)
4 salas de conferências

GASTRONOMIA
Restaurante buffet internacional 
com show cooking
3 restaurantes de especialidades: 
japonês, steakhouse e italiano
Serviço de quarto
Gelataria
Música Bar

ATIVIDADES DESPORTIVAS
2 campos de golfe de 18 
buracos nas imediações ($)
Desportos aquáticos 
não motorizados
Zona de desportos ao ar livre 
e atividades organizadas 
Ginásio
Fit & Fun e campos de ténis
Centro de mergulho

ENTRETENIMENTO
Programas de entretenimento 
durante o dia
Música ao vivo e 
espetáculos noturnos
Discoteca e sala de jogos

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Babysitter ($)

PÁGINA 350PÁGINA 348PÁGINA 346
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Brasil

Salvador

Rio de Janeiro
São Paulo

Brasilia

Praia do Forte

Amazonas

Oceano  
Atlântico

AMAZONAS 

Iberostar Heritage Grand Amazon 

SALVADOR

Iberostar Selection Praia do Forte
· Iberostar Praia do Forte Golf Club

· Iberostar Praia do Forte Convention Center

Iberostar Bahia
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T:  +55 92 2126 9927
E: reservas.ama@iberostar.com

BRASIL · AMAZONAS · MANAUS

Hotel flutuante, com dois itinerários pelo Amazonas

Excursões pela selva, pesca de piranhas e visitas a povoações indígenas

2 piscinas interiores, cabines de massagens e vários espetáculos

Sala para eventos, com capacidade para 150 pessoas

Sabia que o Amazonas rega a maior selva tropical do mundo, com uma superfície de mais de 6 milhões de 
km2 e que nesta selva existem perto de 80 mil espécies de árvores e mais de 140 mil espécies de plantas. 

E que este rio, o maior do mundo, proporciona uma quinta parte da água doce do planeta?

Convidamo-lo a percorrer o Amazonas, num hotel flutuante de 5 estrelas de grande luxo, o Iberostar Heritage Grand 
Amazon, saboreando a aventura e a natureza, neste pulmão do planeta. Escolha entre os três itinerários possíveis e viva 

uma verdadeira experiência, graças às atividades programadas diariamente, para descobrir o lado mais selvagem do 
Amazonas. Desfrute desta aventura, sem renunciar à excelência do serviço, das instalações e da gastronomia.

5 estrelas para descobrir a 
beleza do pulmão do mundo
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T:  +55 71 3676 4300
E:  reservas.bah@iberostar.com

BRASIL · BAHIA · PRAIA DO FORTE

Integrado numa reserva, que abriga tartarugas marinhas

19 salas de reuniões e sala de conferências para 3700 pessoas

Campo de golfe próprio com 18 buracos, projetado por P.B. Dye

6 restaurantes e especialidades de cozinha brasileira

Sabia que a Praia do Forte é um dos principais exemplos de turismo ecológico do mundo? A área acolhe cinco das espécies 
de tartarugas marinhas em perigo de extinção no mundo e a Iberostar tem um projeto implementado para as proteger.

O nosso empreendimento convida-o a ficar numa reserva marinha e a conhecer a estação de vigilância das suas tartarugas. 
Enquanto descobre a gastronomia local, num dos 6 restaurantes e 5 bares, desfruta de 5 piscinas, cuida de si no Spa 

ou com o nosso programa Aliveness e, se assim o preferir, pode jogar golfe no nosso campo com 18 buracos, projetado 
por P.B. Dye. Tudo no mesmo espaço, porque o reencontro com o nosso “eu” e com o ambiente deve ser inseparável!

Um hotel para poder desfrutar e 
cuidar do mar e da sua fauna
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T:  +55 71 3676 4300
E:  reservas.bah@iberostar.com

BRASIL · BAHIA · PRAIA DO FORTE

Mesmo em frente à espetacular Praia do Forte

SPA Sensations com banho romano, sauna e duche Vichy

5 piscinas, uma delas com efeito de “infinito” e outra de hidromassagem

Campo de golfe perto do mar, projetado por P.B. Dye

Dizemos-lhe em segredo como alcançar a harmonia? Entre pela porta de entrada do hotel Iberostar Bahia. Respire fundo. 
O som de fundo que ouve é o oceano. O que vê e cheira, a vegetação abundante que atravessa o empreendimento. Além 

do luxo próprio de um hotel de 5 estrelas (campo de golfe, spa completo, piscinas exteriores aquecidas, ginásio com 
atividades orientadas e um grande centro de convenções, com capacidade para acolher mais de 3000 pessoas), na Praia 

do Forte a riqueza mede-se pela reserva natural da flora e fauna que lhe são características. Convidamo-lo a colaborar no 
projeto de proteção de tartarugas em perigo de extinção ou a conhecer os habitats de outras espécies, como o coral.

O equilíbrio consegue-se também graças à gastronomia: tem 6 restaurantes para 
saborear as melhores receitas internacionais e brasileiras. 

Coloque aos seus pés um 
fenómeno da natureza no Brasil
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WI-FREE

IBEROSTAR SELECTION  
PRAIA DO FORTE   

IBEROSTAR GOLF CLUB  
PRAIA DO FORTE

IBEROSTAR HERITAGE GRAND 
AMAZON   

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

T:  +55 92 2126 9927
E: reservas.ama@iberostar.com

T:  +55 71 3676 4300
E:  reservas.bah@iberostar.com

T:  +55 71 3676 4200
E:  cpr.golf@iberostar.com

AQUA FUN

IBEROSTAR CONVENTION CENTER  
PRAIA DO FORTE  

T:  +55 71 3676 4200
E:  eventosbr@iberostar.com

BRASIL · AMAZONAS · MANAUS BRASIL · BAHIA · PRAIA DO FORTE BRASIL · BAHIA · PRAIA DO FORTE

CRUZEIRO  
RIO SOLIMÕES -  
3 NOITES
Cocktail de boas-vindas. 
Caminhadas e passeios de 
lancha pela região de Igarapés 
de Manaquiri e Manacapuru.  
Passeio noturno de lancha, para 
observação da fauna e flora locais. 
Amanhecer no Amazonas. Visita 
a uma casa ribeirinha. Jantar 
de gala. Encontro das Águas.

CRUZEIRO  
RIO NEGRO -  
4 NOITES
Cocktail e jantar de boas-vindas. 
Caminhadas e passeios de lancha 
pela região de Igarapés de Jaraqui 
e ilhas das Três Bocas. Pesca 
de piranhas. Passeio noturno 
de lancha, para observação da 
fauna e flora locais. Amanhecer 
no Amazonas. Passeio de 
lancha, com avistamento dos 
golfinhos cor-de-rosa. Visita a 
uma comunidade local enraizada 
na cultura indígena. Jantar de 
gala. Encontro das Águas.

LOCALIZAÇÃO
Porto de Manaus
A 14 km do Aeroporto 
de Manaus (MAO)

ALOJAMENTO
74 camarotes com casa de 
banho e varanda privativa, 
incluindo 2 suites royal 
Todos equipados com ar 
condicionado, cofre, TV e DVD, 
minibar, telefone, secador de 
cabelo e máquina de café 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
2 piscinas exteriores e 1 jacuzzi
2 bares
Enfermaria ($) e serviço 
de primeiros socorros
Serviço de massagens
Sala de conferências
Serviço de quarto

GASTRONOMIA
2 restaurantes

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Sala de fitness

ENTRETENIMENTO
Espetáculos de folclore local
Música e discoteca
Conferências educativas
Videojogos
 
* Permitida a entrada a 
crianças maiores de 8 anos.

LOCALIZAÇÃO
Sobre a praia de Praia do Forte 
A 9 km da cidade de Praia do Forte 
A 57 km do Aeroporto 
da Salvador (SSA)

ALOJAMENTO
536 quartos, incluindo suites 
presidenciais e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
5 piscinas exteriores, incluindo 
1 com efeito infinito e 1 jacuzzi
5 bares 
Wi-Fi gratuito 
Spa ($)
Salão de beleza ($)
Zona comercial
Centro de convenções com 14 
salas de reuniões e capacidade 
para 3700 pessoas
Serviço médico ($)
Serviço de quarto

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
5 restaurantes temáticos: 
francês, oriental, havaiano, 
italiano e steak house
Star Café

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Zona desportiva ao ar livre
Atividades organizadas
Campo de golfe ($)
Fit & Fun

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada
Parque aquático
Cozinha para bebés 
em cada edifício
Menu infantil
Babysitter ($)

LOCALIZAÇÃO
Salvador da Baía, junto ao mar
No Iberostar Praia do 
Forte Golf Resort
A 9 km da cidade de Praia do Forte 
A 57 km do Aeroporto 
da Salvador (SSA)

PERCURSO
Percurso profissional de 
18 buracos com par 72
Ruas largas e greens amplos
Ondulações e bunkers profundos
100 hectares de dunas

INSTALAÇÕES 
Casa Club
Bar restaurante
Loja Pro Shop
Zona de treino
Driving Range e Putting Green

SERVIÇOS
Green fee inclui bebidas
Aluguer de equipamento

BRASIL · BAHIA · PRAIA DO FORTE

LOCALIZAÇÃO
A 9 km da cidade de Praia do Forte 
A 57 km do Aeroporto 
da Salvador (SSA)

INSTALAÇÕES 
19 salas versáteis
Espaço García D’Ávila: 1500 m2

Zonas exteriores amplas
Completo centro Spa

SALAS
Garcia D’Ávila: 2025 m2, 2300 
pessoas em modo auditório
Sala García I, Garcia II, Garcia 
III, Garcia IV e Garcia
C: 105 m2, 100 pessoas em 
cada uma. Possibilidade 
de juntá-las (2025 m2)
Amaralina: 511 m2. 500 
pessoas em modo auditório
Salas Pituba (234 m2), Bonfim 
(243 m2) e Pelourinho (238 
m2) 240 pessoas cada uma em 
modo auditório. Possibilidade 
de juntá-las (715 m2)
Gabriela: 153 m2. 80 pessoas 
em modo auditório

Imbassaí: 72 m2. 60 pessoas 
em modo auditório
Jorge Amado (65 m2) e Bahía 
(68 m2)  50 pessoas em modo 
auditório. Possibilidade de 
juntá-las: 140 pessoas
Salas Jubarte e Stella Maris: 
44 m2 cada uma. 48 pessoas 
em modo auditório
Salas Ondina: I (44 m2) e II (45 
m2). 48 pessoas em formato 
auditório. Sala Ondina III (37 m2). 
40 pessoas em formato auditório. 

SERVIÇOS
Montagem e disposição 
de mesas e cadeiras
Organização de eventos 
personalizados
Receções de cocktails, coffee-
breaks, almoços de trabalho, 
menus especiais para 
grupos e jantares de gala
Pessoal multilingue
Espetáculos, shows e 
música ao vivo

PÁGINA 356 PÁGINA 358
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WI-FREE

IBEROSTAR 
BAHIA   

ALL INCLUSIVE

T:  +55 71 3676 4300
E:  reservas.bah@iberostar.com

BRASIL · BAHIA · PRAIA DO FORTE

LOCALIZAÇÃO
Sobre a praia de Praia do Forte 
A 9 km da cidade de Praia do Forte 
A 57 km do Aeroporto 
da Salvador (SSA)

ALOJAMENTO
632 quartos, incluindo suites 
presidenciais e acessíveis

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
3 piscinas exteriores
4 bares
Wi-Fi gratuito
Spa
Salão de beleza ($)
Zona comercial
Serviço médico ($)
Centro de convenções com 14 
salas de reuniões e capacidade 
para 3700 pessoas

GASTRONOMIA
Restaurante buffet
5 restaurantes temáticos: 
gourmet, japonês, mediterrânico, 
steak house e hamburgueria

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Zona desportiva ao ar livre
Atividades organizadas
Desportos aquáticos
Campo de golfe ($)
Fit & Fun

ENTRETENIMENTO
Programa de animação 
durante o dia
Espetáculos e música ao vivo
Discoteca

CRIANÇAS
Star Camp: programa de 
atividades e instalações 
adaptadas a diferentes idades. 
(De acordo com temporada)
Piscina separada
Menu infantil
2 cozinhas para bebés
Babysitter ($)

PÁGINA 360
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Iberostar 70 Park Avenue

MIAMI

Iberostar Berkeley

Estados Unidos
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T:  305 864 3777
E:  nypdir@iberostar.com

ESTADOS UNIDOS · NOVA IORQUE · CIDADE DE NOVA IORQUE

O autêntico estilo nova-iorquino da Big Apple

Situado no coração de Manhattan

Zona residencial tranquila, a um passo da 5.ª Avenida

Edifício singular de arquitetura clássica do século XIX

Quartos luxuosos e espaçosos com equipamento Premium

Iberostar 70 Park Avenue encontra-se a poucos quarteirões do Empire State Building, da estação Grand 
Central, do Bryant Park e de Times Square. Tudo para que possa subir aos arranha-céus, passear pelo 

Central Park, deslumbrar-se com as luzes da cidade que não dorme ou visitar o MoMA.

O hotel fica situado num emblemático edifício de 1928. Os seus 17 andares foram remodelados e oferecem mais de 200 luxuosos quartos, 
com decoração moderna, qualidades extraordinárias e uma variada tipologia: duplos, junior suites, suítes e quartos acessíveis.

Procura algo especial? As suítes dispõem de jacuzzis e de espaços independentes com grandes janelas, que 
proporcionam uma vista espetacular para Midtown Manhattan… Jamais poderá esquecê-lo!
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T:  786 605 0810
E:  info@iberostarberkeley.com

ESTADOS UNIDOS · FLÓRIDA · MIAMI

Um hotel com a
essência Art déco

Situado em South Beach, no distrito histórico Art Déco

A apenas 100 metros da famosa Miami Beach

Hotel boutique num edifício singular de 1940, totalmente remodelado

Magnífico terraço com piscina e vista para a mítica Collins Avenue

O Iberostar Berkeley leva-o até ao estilo icónico dos anos 40, em pleno coração de 
Miami. O seu edifício fica situado no centro de South Beach, a poucos passos das 
águas do Atlântico, da zona comercial e dos clubes mais sofisticados da cidade.

Mergulhe na piscina do terraço e experimente descontrair. No solário pode desfrutar 
do sol, do seu cocktail e da vista para a famosa Collins Avenue. Este hotel boutique tem 

toda a magia do design Art déco, sem deixar de lado o nosso serviço personalizado.
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T:  786 605 0810
E:  info@iberostarberkeley.com

T:  305 864 3777
E:  nypdir@iberostar.com

WI-FREEWI-FREE

IBEROSTAR 
70 PARK AVENUE    

IBEROSTAR 
BERKELEY    

LOCALIZAÇÃO
Em South Park Avenue, no 
centro de Manhattan
Acesso a transportes públicos
A 13 km do Aeroporto de 
La Guardia (LGA)
A 23 km do Aeroporto 
J.F. Kennedy (JFK)

ALOJAMENTO
205 quartos espaçosos, 
incluindo duplos, junior 
suites, suites e acessíveis
Terraços privados e jacuzzi  
em quartos selecionados
Roupa de cama Premium, 
minibar gourmet ($),  
TV plana, etc.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
Valet Parking ($) 
Instalações e serviços para 
animais de estimação ($)
Sala de reuniões com vista ($)
Centro de convenções 
com capacidade para 400 
pessoas junto ao hotel ($) 
Concierge
Instalações e serviços para 
clientes com mobilidade reduzida

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Sala de fitness 24 horas

ENTRETENIMENTO
5.ª Avenida a 300 m
Grand Central Station ($) a 350 m
Bryant Park a 700 m
Empire State ($) a 700 m
Rockefeller Center ($) a 1,3 km
Times Square a 1,6 km
Central Park a 2,0 km

LOCALIZAÇÃO
Em South Beach, no 
bairro Art Déco
A 100 m da praia de Miami Beach
A 20 km do Aeroporto 
Internacional de Miami (MIA)

ALOJAMENTO
96 quartos duplos totalmente 
remodelados, incluindo 
premier com terraço

INSTALAÇÕES  
E SERVIÇOS
Espetacular piscina 
aquecida no terraço
Solário com espreguiçadeiras, 
guarda-sóis e toalhas
Lobby e pool bar
Wi-Fi gratuito em todo o hotel
Valet Parking
Serviço de quarto ($)

GASTRONOMIA
Restaurante, que serve pequenos-
almoços, almoços e jantares ($) 

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Ginásio 24h

ENTRETENIMENTO
A 600 m de New World Symphony
A 800 m de Lincoln Road 
Mall (rua pedonal com lojas, 
restaurantes, galerias, etc.)
A 800 m do Miami Beach 
Convention Center
A 1,4 km de Ocean Drive 
(compras e restaurantes)

PÁGINA 368 PÁGINA 370
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