
Além de todas as medidas de higiene e segurança implementadas pela Iberostar, nossos hóspedes agora poderão fazer o teste 
PCR COVID 19. Por meio de uma taxa, o hóspede pode agendar um teste com antecedência e receber o resultado em até 24 
horas. De acordo com as novas exigências do governo brasileiro, desde 30 de dezembro de 2020 é obrigatória a apresentação 
do exame PCR para entrada em território brasileiro por via aérea, seja de estrangeiros ou brasileiros. Isto significa que 
brasileiros em viagem, terão que fazer o teste de PCR no destino 72h antes do embarque e apresentar o resultado negativo de 
COVID-19, para não serem impedidos de embarcar pela cia aérea. Ao chegar a qualquer hotel Iberostar, o hóspede receberá os 
dados necessários sobre o processo de teste e poderá fazer um agendamento.

Testes PCR Covid-19 já disponíveis nos hotéis Iberostar no México, 
República Dominicana, Jamaica, Cuba e Brasil

Sua tranquilidade
garantida

How We Care -  Medidas de segurança adicionais para garantir a tranquilidade de nossos hóspedes.
Líder no turismo responsável, Iberostar implementou a iniciativa How We Care em abril de 2020, incluindo mais de 300 
medidas de segurança e higiene apoiadas por um Conselho Consultivo Médico e instituições reconhecidas mundialmente. 
Estas ações criaram o ambiente mais seguro possível para que os hóspedes possam desfrutar de suas férias e aproveitar ao 
máximo as luxuosas comodidades com o máximo cuidado, proporcionando o atendimento personalizado de que Iberostar se 
orgulha. Mais de 98% dos hóspedes entrevistados nos Hotéis Iberostar afirmam estar muito satisfeito ou satisfeito com as 
medidas de segurança aplicadas.

Total tranquilidade durante a viagem
Além de todas as medidas de higiene e segurança implantadas em todas as propriedades da Iberostar nas Américas, 
oferecemos também o pacote de Garantia Complementar Travel At Ease.

E se o teste de um hóspede for positivo?
No caso improvável de que as férias de um hóspede sejam interrompidas devido ao teste 
positivo para COVID-19 durante a sua estadia, a Iberostar continua a fornecer uma gama 
de serviços gratuitos através do Travel At Ease. Este pacote inclui: prorrogação da 
estadia sem custo por até 14 dias**, devolução integral das datas não utilizadas (em caso 
de saída antecipada), quartos isolados com todas as comodidades necessárias, como 
acompanhamento médico constante e room service sem contato, entre outros.
* Os testes serão oferecidos para estadias até 30 de maio de 2021.
** México, República Dominicana e Jamaica. Outros destinos: Até 10 dias.

https://www.iberostaragents.com.br/how-we-care
https://www.iberostaragents.com.br/iberostar-travel-at-ease
https://www.iberostaragents.com.br/iberostar-travel-at-ease

