
   Até $ 2.000 dólares em
  descontos para o casal
+  15% de comissão
+ bônus especial de noites gratuitas

Escolha 1:
1. Sessão de fotografia Trash the 
Dress para o casal de noivos.1

2. Serviço de passar roupa do traje 
de casamento para os noivos.2

3. Amenidades para a lua de mel: 
Presente especial da Iberostar 
para o casal; Café da manhã no 
quarto no dia seguinte ao 
casamento; Utilização das áreas 
de hidroterapia do spa; Serviço 
noturno de abertura de cama com 
morangos e vinho espumante no 
quarto.

PARA OS CONVIDADOS

Os casais de noivos permanecem 
juntos este ano com a esperança 
de planejar seu casamento 
perfeito.

Com a Iberostar, isso é possível 
e pode se tornar realidade com 
a nossa promoção de até $2.000 
dólares em descontos para essa 
data especial.
Além de seu pacote de 
casamento, os noivos podem 
escolher um benefício adicional 
para eles e uma atividade para 
que seus convidados desfrutem.

Escolha 1:
1. Brunch de despedida para o 
grupo do casamento (no dia 
seguinte ao casamento).3

2. Centro Aquático de Mergulho 
Dressel Diver: 20% de desconto 
para atividades em grupo 
(cortesia para o casal de noivos).4 
3. Atividade com a equipe Star 
Team durante o dia (olimpíadas 
de praia, torneio de vôlei, crazy 
games, etc.).

PARA O CASAL

Juntos,
acima de tudo
#IStillDo 



A distribuição do desconto de $ 2,000 dólares será da 
seguinte maneira:
$1000 dólares no pagamento dos pacotes de casamento.5

$500 dólares para utilização em serviços privativos de alimentos e 
bebidas (coquetéis, jantares em grupo, etc.).6

$350 dólares para utilização em serviços da Suíte Nupcial do Spa 
(salão de beleza não incluído).7

$150 dólares para pagamento da visita de inspeção pré-casamento.

 Oferta válida para reservas feitas até 31 de abril de 2021 e para estadias até 31 de outubro de 2021 nos hotéis e resorts Iberostar no México, na Jamaica e na República 
Dominicana. O desconto é aplicado quando atingido um valor mínimo total de $ 4.000 dólares para serviços de casamento. Os serviços de casamento incluem: pacotes, 
convidados adicionais, day use diurno/noturno e serviços de alimentação e bebidas. Os serviços ou custos de acomodação do fornecedor não são considerados como parte 
dos serviços de casamento. 1. O Trash the Dress está sujeito à compra dos serviços de fotografia, que variam de acordo com o destino. 2. O serviço de passar roupa do trajel 
de casamento não está disponível no Iberostar Cozumel. 3. O brunch de despedida acontecerá no local a ser determinado pelo hotel, que só será confirmado após o 
check-in do casal. 4. Os 20% de desconto na Dressel Divers serão aplicados para grupos com um mínimo de 12 pessoas. Neste caso, o casal ganha cortesia do serviço. 5. A 
oferta não se aplica para casamentos no México ou na República Dominicana, caso seja escolhido o pacote de casamento cortesia. 6. Os serviços de alimentação e bebidas 
serão divididos da seguinte forma: $ 200 dólares para eventos antes e depois da cerimônia de casamento e $ 300 dólares para eventos no dia do casamento. 7. Os serviços 
de spa e salão de beleza não estão incluídos. 8. A comissão para especialistas em casamentos do destino ou agentes de viagens não se aplica ao pacote Star. O bônus 
especial de noites gratuitas está sujeito à venda mínima de três pacotes, cumulativa entre os três destinos (1 noite de cortesia a cada 3 pacotes de casamento - novas 
reservas ou alterações em reservas existentes). Essa promoção não pode ser combinada com o Resort Credits ou com outras promoções existentes. Todos os preços estão 
em dólares americanos. Para se enquadrar a essa oferta, é necessário um mínimo de 10 quartos por 3 noites em apartamento duplo, sujeito à disponibilidade. Algumas 
datas podem estar indisponíveis e restrições adicionais podem ser aplicadas. A Iberostar não se responsabiliza por erros ou omissões no conteúdo deste anúncio.

Entre em contato com nossos Especialistas de Casamentos
para cada destino: 
México: weddingsmx@iberostar.com
República Dominicana:  weddingsdr@iberostar.com
Jamaica: weddingsjm@iberostar.com

É  uma filosofia transversal que busca o 
cuidado de todos e de cada um 
(hóspedes, colaboradores, comunidade 
e meio ambiente), partindo de um 
entorno seguro, com excelência em 
higiene, foco no espaço social e na 
experiência inovadora.

Essa nova forma de cuidado coletivo está presente em todas as 
atividades,  espaços e protocolos do hotel, permitindo uma 
experiência ainda mais personalizada e consolidando nossa 
liderança no turismo responsável. E fazemos isso de uma forma 
única, introduzindo a ciência em nosso negócio através da 
assessoria de nosso Conselho Médico formado por especialistas 
em saúde pública e segurança sanitária relacionadas ao turismo.

Isso se reflete em nossa filosofía How We Care, que adaptou mais 
de 300 ações para os quartos, restaurantes, piscinas e espaços de 
eventos para oferecer uma experiência de férias ainda mais 
personalizada e segura.

Nosso objetivo é fazer com que os clientes se sintam mais seguros 
do que nunca, para que possam deixar de lado as preocupações e 
se sentirem em casa, como sempre fizeram.

O Especialista de Casamentos do Destino ou o 
Agente de Viagens receberá 15% de comissão 
nas reservas de nossos pacotes de casamento

  &

um bônus especial de noites gratuitas com 
base nas reservas dos pacotes de casamento.8


