
• Coordenador no evento
• Local da cerimônia
• Check in privativo para os 
noivos com espumante
• Buquê da noiva e flor da lapela 
para o noivo (flores locais)
• Centro de mesa
• Mobiliário para a cerimônia
• Brinde com espumante após a 
cerimônia
• Bolo de casamento
• Jantar romântico para os 
noivos
• Acesso às áreas úmidas do 
Spa para os noivos
• Café da manhã no 
apartamento para os noivos
• Cama king size garantida
• Garrafa de espumante no 
apartamento na noite da 
cerimônia
• Reserva de temático para 
todas as noites da reserva dos 
noivos
• Upgrade de apartamento para 
os noivos

R$ 4.000
PARA ATÉ 10 PESSOAS

R$ 75
PESSOA ADICIONAL

INCLUSÕES

VALOR

Iberostar Selection
Praia do Forte
& Iberostar Bahia

Pacote Bodas
Brasil



Para mais informações, entre em contato: 
eventos.br@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.

Casamentos
A segurança de organizar um casamento, seja em uma de nossas salas ou 
em espaços ao ar livre é de extrema importância para nós. Nossa equipe 
altamente treinada cuidará de todos os detalhes,  tanto na limpeza quanto na 
preparação dos alimentos e bebidas ou serviço ao cliente. As áreas do 
casamento serão mantidas em 80% de sua capacidade para garantir o 
distanciamento social.

01.  Intensificação e maior frequência de limpeza profunda nas áreas de 
casamentos, incluindo paredes, tapetes e ar condicionado.
02. Pulverização regular e adição de gel higienizante em todas as áreas do 
casamento.
03. Monitoramento regular de latas de lixo, banheiros e extintores de 
incêndio.
04. Fornecedores que trabalham sob os mais altos protocolos e 
certificações de higiene, segurança e sustentabilidade.
05. Os protocolos e procedimentos de segurança e higiene também se 
aplicam a todos os espaços ao ar livre.
06. Distância entre todas as mesas e cadeiras. 
07. Preparação de A&B: Controle de saúde de todos os funcionários todas as 
manhãs; Limpeza profunda nas áreas de preparação várias vezes ao dia; 
Pessoal usando equipamento de segurança.
08. Serviço A&B: A comida do seu casamento será servida de acordo com os 
protocolos de distanciamento social; assistência em serviço de 
alimentação; sinalização nos alimentos, para casos de alergia.


