
• Recompense os melhores desempenhos ou clientes com um refúgio tropical de luxo
• Dê a cada destinatário a flexibilidade de escolher a data que desejar
• Controle o seu orçamento escolhendo entre estadias de 3, 4, 5 e 7 noites
• Escolha desde opções exclusivas para adultos até opções adequadas para a família
• Forneça uma recompensa que ofereça as mais rígidas medidas de segurança e higiene para criar uma experiência 
de férias única 
• Simples de integrar aos orçamentos atuais de incentivo de viagens 
• As experiências podem ser aprimoradas com serviços de spa e golfe

O programa com tudo incluído contempla: 
• Acomodações de luxo
• Gastronomia mundialmente conhecida
• Bebidas (alcoólicas e não alcoólicas)
• Acesso direto a praias exclusivas
• Piscinas cristalinas
• Atividades para crianças e adolescentes
• Esportes aquáticos não motorizados
• Entretenimento de nível mundial
• Tributos e gratificações

Se deseja recompensar os melhores desempenhos, construir lealdade ou motivar os funcionários, o programa de 
recompensas da Iberostar oferece a oportunidade exclusiva para premiar um funcionário notável ou um cliente distinto 
com uma estadia, com tudo incluso, no México ou no Caribe a partir de $660 dólares por casal. No clima de hoje, não há 
melhor maneira de fornecer um reconhecimento bem merecido do que com uma experiência de viagem segura e com 
tudo incluso para as mais belas praias do mundo.

Termos e Condições: A aquisição mínima de dez (10) certificados é requerida. O certificado é válido por um número fixo de diárias nos hotéis Iberostar participantes 
(conforme definido abaixo) e é válido até 2021 ou 2022, dependendo do pacote adquirido. O certificado não pode ser devolvido, reembolsado ou resgatado em dinheiro e não 
pode ser revendido ou transferido mediante entrega de valor. O certificado deve ser aplicado para os custo das reservas elegíveis. Para obter uma lista dos hotéis 
participantes no México (Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta), República Dominicana (Punta Cana) e Jamaica (Montego Bay), visite 
www.iberostaragents.com.br/incentive. O resgate do certificado não pode ser combinado com nenhum outro cartão-presente, certificado, pacote turístico, convenções ou 
programas de tarifa especial e não pode ser aplicado a estadias anteriores. O certificado e os termos não são válido onde houver proibições por lei. O certificado e os termos 
e condições correspondentes são regidos pelas leis brasileiras, independentemente da escolha dos princípios legais. Se aplicam restrições adicionais. Para consultar a 
totalidade dos termos e condições, visite www.iberostaragents.com.br/incentive.

Para maiores informações, visite iberostaragents.com.br/incentive

  A melhor forma de incentivar:
dê uma viagem para o paraíso.
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