
Você sempre pode esperar mais fazendo a reserva do seu grupo com a Iberostar. Agora você pode contar 
com vantagens adicionais para os programas de grupos qualificados. Aplicável a grupos com 20 ou mais 
quartos, com mínimo de 3 noites. Válido para reservas efetuadas em 2020. Esta é a nossa forma de 
retribuir a sua decisão de reservar com a Iberostar.

• Jantar Privativo em Restaurante temático, sem custo;

• Desconto de 15% na tarifa de staff (máximo de 5 aptos por evento);  

• Desconto de 20% nos Menus de A&B Privativos;

• Desconto de 30% nas diárias de salões;

• Desconto de 50% no almoço do Check In;

• Sala de apoio como cortesia;  

• Welcome Drink como cortesia;

• Cortesia adicional para eventos a partir de 150 acomodações;  

• 01 Upgrade de categoria garantido a cada 50 acomodações
contratadas;

• Cashback de 5% para eventos a partir de R$ 250.000, para
ser utilizado dentro de 12 meses;
• Over Commission, 12% em hospedagem 5% em A&B, para
eventos a partir de 150 acomodações;

• 20% de desconto no Spa.
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Uma promoção,
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Termos & Condições

1 Jantar de cortesia para grupos em restaurante temático
A privatização do restaurante temático estará sujeita  à disponibilidade e o grupo deverá ocupar pelo menos 50% da 
capacidade do restaurante escolhido. Salientamos que o jantar tem duração de 2 horas e faz-se necessária a utilização do 
menu fechado para grupos, de acordo com a especialidade do restaurante. 

15% de desconto adicional nas reservas de staff do evento 
O desconto de 15%  fica limitado ao máximo de 5 acomodações por evento.

20% de desconto nas solicitações privativas de A&B
O desconto de 20%  é baseado em escolha dentro de opções predefinidas de alimentos e bebidas. Consulte o kit de banquete 
oferecido nas cotações para mais detalhes e preços. 

Aluguel de salas de conferências com 30% de desconto para todas as novas reservas MICE de 2020, 2021
O desconto nas diária será oferecido para novos eventos confirmados, que tenham contrato assinado, até 31 de dezembro e 2020.

Uma sala de apoio de cortesia para a produção do evento
Válido para grupos com um mínimo de 20 quartos por noite, para o organizador do grupo, não transferível. Quaisquer 
salas adicionais para staff são negociadas na contratação e terão um desconto de 30% na diária original.

Welcome Drink cortesia para grupos
Será oferecido um coquetel de frutas não alcoólico como cortesia como boas vidas no momento do check in dos grupos. 

Um quarto adicional como cortesia para eventos a partir de 150 acomodações
A cada 20 aptos pagos concedemos 01 apto duplo free (sendo no máximo 03 aptos por grupo). Nessa promoção, para grupos 
a partir de 150 acomodações concederemos o 4º apartamento como cortesia. 

Um upgrade de categoria de cortesia a cada 50 quartos reservados 
O upgrade de categoria está sujeito à disponibilidade no momento da contratação e acordo das partes. Não há um máximo 
de upgrades que possam ser ganhos e esta condição não se aplica a suítes presidenciais. 

Cashback de 5% para Eventos Futuros
O bônus de 5% será considerado para os novos grupos com contrato assinado até 31 de dezembro de 2020. A data do novo grupo deve ser 
no prazo de 12 meses do dia de check out do primeiro. Os 5% de bônus serão calculados com base na receita total da reserva feita pelo 
grupo e atualizada no final da realização do mesmo. O bônus de 5% é baseado em uma reserva de valor igual ou superior, não sendo 
aplicável para grupos de valor inferior. O bônus de 5% será concedido ao contratante junto a Iberostar, e não um terceiro intermediário. 

Over Comission de 12% em Hospedagem e 5% em A&B
O total da receita será calculado após a atualização do grupo, com mínimo de 150 apartamentos, e será adicionado à 
comissão final, paga após a quitação integral e o check out do evento, mediante apresentação de nota fiscal. 

20% de desconto nos serviços de SPA
Não cumulativo com quaisquer outras promoções especiais que sejam oferecidas no Spa.


