
A Iberostar Hotels & Resorts oferece o pedido de casamentos dos sonhos

Nossos especialistas em romance ajudarão a planejar o pedido de casamento perfeito, desde
uma decoração romântica até o mínimo detalhe para um momento incrível.

Viva essa Experiencia Romântica da Iberostar e aproveite nossos novos pacotes para uma 
proposta de casamento inesquecível.

Além disso, ganhe comissão de 15%!

Também podemos personalizar um pedido de casamento dos sonhos com nosso menu à la carte exclusivo.

Quer casar comigo?

REPÚBLICA DOMINICANA - MÉXICO - JAMAICA

Como líder em turismo responsável, a Iberostar implementou mais de 300 medidas de segurança e higiene 
apoiadas por um Conselho Consultivo Médico e instituições credenciadas de renome mundial. Experimente um 
romance cuidadosamente planejado.



Opções de Pacotes de Pedido de Casamento

Na Praia
A partir de $250 USD
• Um concierge no destino escolhido para coordenar cada detalhe 
no local
• Caminho de pétalas e / ou velas que levam a uma mensagem do 
Pedido de Casamento escrito na areia e uma rosa
• Vinho espumante 

Jantar Romântico
A partir de  $400 USD
• Um concierge no destino escolhido para coordenar cada detalhe 
no local
• Caminho de pétalas e / ou velas que levam a uma mensagem do 
Pedido de Casamento e uma rosa 
• Jantar romântico para 2
• Vinho espumante 

Suíte
A partir de $400 USD
• Um concierge no destino escolhido para atendê-lo no local 
• Suíte decorada com pétalas de flores por 1 noite e uma rosa
• Vinho espumante
• Bolo pequeno ou sobremesa com a mensagem do Pedido de 
Casamento
• Café da manhã na cama na manhã seguinte

Spa
A partir de $460 USD
O melhor dos romances
• Champanhe e chocolates em lugar privativo, coberto de pétalas 
de rosa, à luz de velas
• Inclui esfoliação corporal e, em seguida, um mergulho em uma 
piscina com jatos de água quente e para finalizar essa experiência 
maravilhosa uma massagem para o casal

Romance na praia
• Massagem romântica com sal esfoliante na praia (90 minutos)
• Vinho espumante
• Pedido de Casamento à beira-mar (pétalas de rosa e pedido 
escrito na areia)

Entardecer no Iate (disponível apenas na Jamaica)
A partir de $1500 USD
O melhor dos romances
• Navegação em um iate privativo, Dressel Drivers, por 1 hora
• Brinde com Champanhe
• Decoração com pétalas de rosa e uma rosa

Entre em contato com nossos especialistas em romance Iberostar,  reserve um
pacote de Pedido de Casamento e obtenha mais informações:
México: weddingsmx@iberostar.com
República Dominicana: weddingsdr@iberostar.com
Jamaica: weddingsjm@iberostar.com

Aplica-se a todos os mercados. Pode haver datas de indisponibilidade, restrições ou exclusões adicionais. Está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
As ofertas estão sujeitas a disponibilidade. As inclusões podem variar de acordo com o destino. Iberostar não assume responsabilidade por erros ou 
omissões que podem estar no conteúdo deste anúncio.


