
Pacote de Visita de 
Inspeção Pré Boda

Na Iberostar Hotels & Resorts acreditamos que o dia do casamento deve ser  impressionante e inesquecível. 
Por isso, oferecemos a oportunidade de um encontro com antecedência com nossos especialistas em 
casamento para esclarecer todas as dúvidas dos noivos e dar uma visão geral de como será o dia dos sonhos. 
Cada um de nossos destinos oferece ambientes únicos, praias e paisagens deslumbrantes, gastronomia 
local e internacional que farão este dia ainda mais especial.

MÉXICO - REPÚBLICA DOMINICANA - JAMAICA

Como líder em turismo responsável, a Iberostar implementou mais de 300 medidas de higiene e 
segurança elaboradas por um Conselho Médico Consultivo e Instituições de renome mundial. Experimente 
o Romance cuidadosamente planejado.



•  Estadia de 2 noites nas seguintes categorias de hotéis: 
Selection Iberostar, Coral Level ou Grand.
•  Crédito para serviços extras de casamento, dependendo do 
hotel escolhido.  O crédito não pode ser somado a nenhuma 
outra promoção (ou para serviços de fornecedores externos).¹
•  Upgrade para o melhor apartamento  conforme disponibilidade 
no momento check in.¹
•  Reunião com um executivo de bodas  e um tour personalizado 
pelas áreas próprias para casamento  e planejamento dos 
horários dos serviços oferecidos no hotel. 
•  Desconto de 15% nos serviços do Spa.²
O pacote de visita de inspeção pré-casamento acontece uma vez 
por mês e a disponibilidade é limitada.

Iberostar Selection
US$ 399
Ganhe crédito de $100 de saldo ao fim do seu casamento.

Coral Level at Iberostar 
US$ 499
Ganhe $200 de crédito de saldo ao fim do seu casamento. ³

Iberostar Grand
US$ 599
Ganhe $300 de crédito de saldo  ao fim do seu casamento.³

México

•  Estadia de duas noites nas seguintes categorias de hotéis: 
Iberostar Selection, Coral Level ou Grand.
•  Crédito para serviços extras de casamento, dependendo do 
hotel selecionado.O crédito não pode ser somado a nenhuma 
outra promoção (ou para serviços de fornecedores externos).
•  Upgrade para o melhor apartamento  conforme disponibilidade 
no momento check-in¹
•  Reunião com um executivo de bodas  e um tour personalizado 
pelas áreas próprias para casamento  e planejamento dos 
horários dos serviços oferecidos no hotel. 
•  Reunião com fornecedores locais (flores, decoração, DJ, 
fotografia, etc.)
•  Desconto de 15% nos serviços do Spa.²

Iberostar Selection Hacienda Dominicus
Iberostar Selection Bávaro
US$ 399
Ganhe crédito de $200 de saldo ao fim do seu casamento.

Coral Level at Iberostar Selection Bávaro
US$ 499
Ganhe $300 de crédito de saldo ao fim do seu casamento. ³

Iberostar Grand Bavaro
US$ 599
Ganhe $400 de crédito de saldo  ao fim do seu casamento.³

República Dominicana

Oferecemos pacotes diferentes, dependendo do destino e hotel selecionados:



Tornamos sonhos
realidade!

Entre em contato com seu executivo de vendas de casamentos 
em cada destino para obter mais informações: 

México | weddingsmx@iberostar.com

República Dominicana | weddingsdr@iberostar.com

Jamaica | weddingsjm@iberostar.com

Pacotes válidos para reservas efetuadas
até 30 de maio de 2021.

Aplica-se a todos os mercados. O crédito não pode ser combinado com a promoção “I Still Do”. Noites promocionais para o Pacote de visita de inspeção Pré Boda serão 
aplicadas todos os dias da semana, sujeito a disponibilidade (exceto México: segunda-feira a quinta-feira). Ambos os hóspedes devem se hospedar no mesmo quarto. 
Serviços como tratamentos de spa, passeios, refeições especiais, licores e bebidas e  serviços especiais estão sujeitos a taxas adicionais. Aplicam-se restrições de datas.  
¹ O upgrade de apartamento está sujeito à disponibilidade. Podem ser feitas visitas a hotéis Iberostar próximos, mediante disponibilidade. ²  O casal deve solicitar um 
agendamento para usar o spa e um desconto de 15% nos serviços de catálogo do spa. ³Para obter o crédito e garantir a data do casamento, é necessário que o pacote de 
bodas esteja assinado e um depósito de $250,00 USD (não reembolsável). O crédito será recebido no hotel. Passagem aérea não incluída. Sem reembolso. As taxas 
publicadas aplicam-se a noites adicionais. Reserve até 30 de maio de 2021. México: O casal deve reservar um mínimo de 10 quartos por estadia de 3 noites sob um 
contrato de grupo para seu casamento para receber crédito pela estadia antes do casamento. Uma taxa de $30 pesos por pessoa / noite é aplicada para pagar na chegada 
(imposto ambiental). República Dominicana:  Os casais devem fazer uma reserva com um contrato de grupo para seu casamento para receber o crédito gerado pelo 
pacote de visita pré-casamento. Taxas publicadas para noites adicionais serão aplicadas. Podem aplicar-se termos e condições adicionais.

•  Estadia de 2 noites em um dos hotéis da Jamaica.
•  Crédito para o casamento (excluindo serviços de terceiros).
•  Upgrade para para o melhor apartamento conforme 
disponibilidade no momento check in¹
•  Reunião com um executivo de bodas  e um tour personalizado 
pelas áreas próprias para casamento.
•  Encontro com nossos consultores de beleza do  Spa Sensations 
para dicas de maquiagem e penteado.
•  Encontro com fornecedores locais (flores, decoração, DJ, 
fotografia, etc.)
•  Confirmando o casamento em até 15 dias após a visita de 
inspeção, os noivos recebem um crédito no saldo final do 
casamento.

Iberostar Rose Hall Beach
US$ 499
Ganhe crédito de $200 de saldo ao fim do seu casamento.

Iberostar Selection Rose Hall Suites
US$ 599
Ganhe $300 de crédito de saldo ao fim do seu casamento. ³

Iberostar Grand Rose Hall
US$ 799
Ganhe $400 de crédito de saldo  ao fim do seu casamento.³

Jamaica


