
Diga “Sim, aceito”
com Olas de Amor  

Olas de Amor
Pacote de Cortesia Iberostar
MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA, JAMAICA

Na Iberostar acreditamos que um casamento deve ser 
único e inesquecível. Cada um de nossos hotéis 
oferece ambientes únicos, praias impressionantes, 
gastronomia local e internacional que tornarão o 
casamento uma lembrança inesquecível. Nossos 
especialistas em casamento irão cuidar de cada 
detalhe, desde uma cerimônia íntima até uma festa 
com toda a família. A Iberostar oferece todas as 
opções para fazer o casamento dos sonhos. Teremos o 
maior prazer em fazer parte de histórias de amor. 
Estamos aqui para ajudar os noivos a realizarem o 
casamento perfeito, e para isso, oferecemos o pacote 
de cortesia da Iberostar.



Incluído no pacote de casamento:  

• Pacote complementar para 10 pessoas, incluindo os 
noivos 

• Montagem da cerimônia em uma área espetacular

• Cadeiras com decoração, estilos e cores especiais podem 
variar de acordo com o destino

• Buquê da noiva e flor na lapela para o noivo combinando

• Bolo de casamento

• Brinde com espumante durante a cerimônia

• Música gravada 

• Serviço de coordenador de casamento

• Jantar em restaurante à la carte com menu fixo para até 
10 convidados

Inclusões do pacote de casamento de cortesia 
disponíveis para até 10 convidados.¹

Entre em contato com nossos especialistas
em casamentos de cada destino Iberostar,
para reservar seu pacote:

México: weddingsmx@iberostar.com

República Dominicana:  weddingsdr@iberostar.com

Jamaica: weddingsjm@iberostar.com

Aplicável a todos os mercados. Oferta válida para reservas realizadas até 30 de abril de 2021 e para estadias até 31 de outubro de 2021 nos Iberostar Hotels & Resorts no 
México, Jamaica e República Dominicana. Todo o grupo de casamento deve se hospedar no mesmo hotel Iberostar do destino selecionado. Taxa para hóspedes adicionais: 
México / Jamaica     $25 USD - República Dominicana $15 USD. O pacote inclui cerimônia simbólica na República Dominicana e Jamaica, taxas adicionais serão aplicadas 
para cerimônias jurídicas. Taxas são aplicadas para cerimônias simbólicas e jurídicas no México. Não aplicável ao Iberostar Grand Rose Hall, Iberostar Grand Paraiso e 
Iberostar Grand Bávaro. Um depósito de $250 USD é necessário para manter a data. Datas indisponíveis, restrições ou exclusões podem ser aplicadas. Sujeito a alterações 
sem aviso prévio. Esta promoção não pode ser combinada com outras promoções. As ofertas estão sujeitas a disponibilidade. Os pacotes de casamento de cortesia são 
limitados pela propriedade. As inclusões podem variar de acordo com o destino. Iberostar não se responsabiliza por erros ou omissões no conteúdo deste anúncio.

Como líder em turismo responsável a Iberostar  
implementou mais de 300 medidas de segurança e 
higiene apoiadas por um Conselho Médico Consultivo 
e Instituições reconhecidas mundialmente. Aproveite 
as férias cuidadosamente planejadas

Aplica-se a reservas feitas até 30 de maio de 2021
Para viajar antes de 31 de outubro de 2021


