
Pedido de Casamento
A Iberostar oferece as melhores opções para esse momento especial

A hora do pedido de casamento é um dos momentos mais marcantes da vida de um casal. Por 
isso, os hotéis Iberostar Bahia e Iberostar Selection Praia do Forte tem a opção perfeita para 

garantir que esse dia especial seja cheio de romantismo e significado.

Pedido de Casamento
Temos o cenário perfeito para este momento e sem 
dúvida, vai ser mágico ouvir o tão esperado “sim” em 
um lugar todo especial. 
• Caminho de pétalas e / ou velas levando a uma 
mensagem de pedido de casamento
• Espumante
• Flores 
R$ 450

Suite de Compromisso
Surpreenda quem você ama!  Seu pedido de 
casamento pode vir acompanhado da sobremesa após 
um jantar delicioso!
• Uso de uma suite, decorada com pétalas de flores, por 1 
noite
• Bolo pequeno ou sobremesa com mensagem de pedido 
de casamento
• Espumante e flores de presente
• Café da manhã na cama
R$ 650

Suite Presidencial  de Compromisso
Para aqueles que preferem um momento mais 
intimista e apaixonante. Um ambiente que traduz 
emoção, romantismo e privacidade.
• Uso da Suite presidencial, decorada com pétalas de 
flores, por 1 noite
• Bolo pequeno ou sobremesa com mensagem de pedido 
de casamento
• Jantar Romântico
• Espumante e flores de presente
• Café da manhã na cama
Iberostar Bahia - R$ 2.100
Iberostar Selection Praia do Forte - R$ 2.250

Decoração Romântica
Uma viagem especial e um clima romântico! 
Surpreenda o seu amor com esta decoração para o 
momento do seu pedido de casamento.
• Decoração do apartamento do casal
R$ 200

Aplica a todos os mercados. Sujeito a alterações e restrições em datas específicas e disponibilidade. Valores válidos até dezembro de 2021.

Para maiores informações, entre em contato:
Iberostar Bahia - rrpp.bah@iberostar.com | Iberostar Selection Praia do Forte - rrpp.pra@iberostar.com | Telefone - 71 3646-4200 


