
Se inspire e selecione
seu próximo destino!

Com mais de 20 anos de experiência no setor de Eventos e Incentivos, você sempre pode 
esperar mais ao fazer sua reserva com a Iberostar.

O portfólio da Iberostar oferece mais de 20 destinos em todo o mundo, desde praias 
premiadas a cidades agitadas, há uma cidade para cada viagem de incentivo e cada 
encontro de negócios. Cenários paradisíacos, serviço de excelência, hospedagem, espaços 

multifuncionais, entretenimento: tudo isso está incluído.

Eventos Memoráveis



Cancun Riviera Maya Playa del Carmen Playa Mita

Cancun - 15 minutos Cancun - 36 km Cancun - 60 km Puerto Vallarta - 43 km

 Localizado a 19 km
do centro de Cancún

 Localizado em Playa
Paraíso, a 23 km de
Playa del Carmen

Localizado na praia
de Playacar, a 2 km

de Playa del Carmen

Localizado em Playa Mita,
a 36 km de Puerto Vallarta

e a 5 minutos de Punta Mita
(um povoado de pescadores

na costa do Pacífico)

2 hotéis 
580 apartamentos

5 hotéis
2.002 apartamentos

2  hotéis
700 apartamentos

1 hotel 
450 apartamentos

Centro de convenções 
com 3 salas versáteis 
divisíveis em até 22 

salas com capacidade
máxima para até 3.450

pessoas em formato
coquetel

Centro de Convenções 
com 12 salas de 

reuniões com
4 salas de reuniões 5 salas de conferências

capacidade para até 
1.500 pessoas

com capacidade para
até 450 pessoas 

com capacidade para até 
 600 pessoas  em formato 

auditório

Punta Cana - 25 min (PUJ)
La Romana - 1 hora (LRM)

Puerto Plata - 5h40 min (POP)

5 hotéis
1805 apartamentos

1 hotel
505 apartamentos

1 hotel
516 apartamentos

Localizado
na praia Arena Gorda

Localizado a 6,5 km 
de Puerto Plata 

3 salas de reuniões para 
até 350 pessoas

4 salas de reuniões 
para até 480 

pessoas
2 salas de reuniões 

modulares com mais de 
200m² localizadas no 

Iberostar Grand Bávaro 
para 178 pessoas

Montego Bay

Montego Bay - 20 minutos

3 hotéis
980 apartamentos

Localizado na área
de Rose Hall

4 salas de reuniões com 
capacidade máxima de 400 

pessoas

MÉXICO

REPÚBLICA
DOMINICANA JAMAICA




Punta Cana - 50 min (PUJ)
La Romana - 20 min (LRM)

Puerto Plata - 4h50 min (POP)

Localizado
na Playa Bávaro

Punta Cana - 5h15 min (PUJ)
La Romana - 4h30 min (LRM)

Santiago - 1 hora (STI)
Puerto Plata - 20 min (POP)



Complexo
Bávaro

Iberostar Selection
Hacienda Dominicus 

Iberostar
Costa Dorada Montego Bay







4 salas de conferências, 
sendo 2 modulares, 

localizadas na estrutura 
do Iberostar Selection 

Bávaro Suites para
480 pessoas



Complexo Iberostar Praia do Forte Iberostar Heritage Grand Amazon

01 sala de conferência para até 144 pessoas

Experiências na selva incluídas

Crianças a partir de 8 anos

BRASIL

Acesse nossa página no LinkedIn
Iberostar Meetings & Events

 Salvador - 57 km

2 hotéis
1168 apartamentos

Na Praia do Forte, Litoral Norte da Bahia

19 salas de conferências adaptáveis a diferentes 
formatos com capacidade para até 3.700 pessoas

Áreas externas para a  realização de ações:
piscina, Star Prestige, Club House Golfe

Manaus - 14 km

72 cabines externas com varanda

Porto Internacional de Manaus

3 opções de roteiros: 
3 dias - Rio Solimões / 4 dias - Rio Negro

7 dias - Ambos









https://www.linkedin.com/company/iberostar-meetings-events/?viewAsMember=true

