
Consulte as Condições Gerais e Condições Específicas dos serviços/produtos de turismo antes da contratação.

Dispõe de dois complexos hoteleiros 5 estrelas 
com o sistema “Tudo Incluído” na Praia do Forte, 
estado da Bahia. Essa localização privilegiada, 
perto da Mata Atlântica, conhecida por ter lindas 
lagoas naturais e uma das melhores praias do 
Brasil, somada a luxuosa estrutura completa de 
serviços e lazer, proporciona ao visitante férias 
perfeitas no Brasil.

O hotel IBEROSTAR Praia Do Forte e o hotel 
IBEROSTAR Bahia são luxuosos resorts com a 
capacidade de oferecer a você e sua família  
extraordinárias experiências de viagem. Possuem 
confortáveis apartamentos, uma grande variedade 
de restaurantes e bares, centros de spa, piscinas e 
uma completa programação de lazer, entreteni-
mento e atividades esportivas. 

O entorno natural do complexo lhe permitirá, 
por exemplo, desfrutar de arrecifes, uma reser-
va de tartarugas marinhas ou a imponente 
imagem das baleias-jubarte. Além disso, está 

situado somente a 75 quilômetros de Salvador, 
a cidade mais cosmopolita do Brasil, repleta de 
cultura e história. 

Os amantes dos esportes vão adorar o impressio-
nante campo de golfe, a quadra de tênis e a 
grande diversidade de atividades aquáticas. Os 
shows e programas de entretenimento manterão 
a animação de crianças e o deleite de adultos dia 
e noite, enquanto no spa e na academia de 
ginástica se relaxa e se cuida do corpo e da alma. 

Além disso, os hotéis disponibilizam uma moder-
na infraestrutura e salas para a realização de 
eventos, tais como reuniões de trabalho e casa-
mentos inesquecíveis, somado a uma luxuosa e 
diversificada oferta culinária que fará a delícia de 
todos os paladares. 

Aproveite tudo que a Bahia tem a oferecer no 
melhor conforto, estrutura e serviços do Iberostar 
Bahia e Iberostar Praia do Forte!  

Spa Baby



Iberostar Bahia
Este completo resort 5 estrelas oferece um serviço 
“Tudo Incluído” 24 horas com atividades para toda a 
família. Uma gastronomia variada, entretenimento, 
espaços relaxantes e áreas de muito lazer fazem com 
que seus dias sejam mais especiais. 
O IBEROSTAR Bahia está totalmente preparado 
para realizar casamentos e convenções, com uma 
equipe especializada e treinada para que seu evento 
seja um sucesso. Para os amantes de golfe, um 
campo com 18 buracos ecológicos estará esperando 
por suas tacadas. Após um dia inteiro de diversão, 

relaxe em nosso completo spa, que oferece tratamen-
tos para toda a família, desde os pais até os bebês. 
Desfrute dias inesquecíveis e torne suas férias ainda 
mais especiais. 
Apartamentos: O hotel IBEROSTAR Bahia possui 632 
apartamentos. As acomodações deste hotel 5 estrelas 
estão distribuídas e pensadas dentro um ambiente 
acolhedor e elegante. Dispõe também de seis aparta-
mentos adaptados para pessoas portadoras de 
necessidades especiais e corrente elétrica de 220V 
nos apartamentos. 

Observações: 
• Todos os apartamentos possuem ocupação máxima de 2 adultos + 2 
crianças ou 3 adultos + 1 criança. 
• Os apartamentos são configurados com 2 camas de casal ou 1 
cama king size. Quando solicitada uma acomodação tripla, e houver 
disponibilidade, será montada uma cama extra de medida 2,00 x 
1,00 m.
• Os apartamentos da categoria Standard Especial estão 
localizados no segundo e terceiro andares, tendo acesso exclusivo 
por meio de escadas. 
* Somente para maiores de 16 anos. ** Uma senha por hóspede (não 
sendo possível acessar por diferentes equipamentos simultaneamente). 

• 36 m² • Vista para o jardim ou spa 

APARTAMENTO STANDARD

• 36 m² • Frente mar 
• Reposição diária do minibar 
• Roupão de banho e pantufas

APARTAMENTO STANDARD FRENTE MAR

• 41 m² • Localizada próximo à praia 
• Frente mar 
• Reposição diária do minibar 
• Roupão de banho e pantufas 
• Amenidades de boas-vindas 
• Acesso às áreas úmidas do spa* 
• Acesso gratuito à internet**

SUÍTE JUNIOR FRENTE MAR

• 36 m² • Vista parcial para o mar ou piscina

APARTAMENTO STANDARD ESPECIAL

• 38 m² • Varanda dupla 
• Frente mar 
• Reposição diária do minibar 
• Roupão de banho e pantufas
• Amenidades de boas-vindas 

APARTAMENTO SUPERIOR FRENTE MAR

• 120 m² • Jacuzzi no banheiro e na varanda 
• Sala de estar • Minibar com bebidas Premium 
• Um serviço de café da manhã na suíte por estada 
• Early check-in e late check-out gratuitos mediante 
disponibilidade • Serviço de abertura de cama, incluindo 
decoração romântica para uma noite 
• Roupão de banho, pantufas e toalhas para uso na praia 
• Amenidades de boas-vindas Premium 
• Acesso às áreas úmidas do spa com uma massagem 
de 30 minutos por hóspede* • Acesso gratuito à internet**

SUÍTE PRESIDENCIAL

• 46 m² • Vista para o jardim ou spa

APARTAMENTO STANDARD

• 46 m² • Vista parcial para o mar ou piscina 

APARTAMENTO STANDARD ESPECIAL

• 48 m² • Vista para o mar ou piscina 
• Reposição diária do minibar 
• Serviço de abertura de cama 
• Varanda dupla

APARTAMENTO SUPERIOR

• 52 m² • Reposição diária do minibar
• Serviço de abertura de cama com aromaterapia 
• Roupão de banho, pantufas e toalhas para uso na praia 
• Amenidades de boas-vindas 
• Acesso às áreas úmidas do spa* 
• Acesso gratuito à internet**

SUÍTE JUNIOR

• 52 m² • Localizada próximo à praia 
• Vista para o mar 
• Reposição diária do minibar 
• Serviço de abertura de cama com aromaterapia 
• Roupão de banho, pantufas e toalhas para uso na praia 
• Amenidades de boas-vindas 
• Acesso às áreas úmidas do spa* 
• Acesso gratuito à internet** 

SUÍTE JUNIOR VISTA MAR

• 160 m² • Jacuzzi no banheiro e na varanda 
• Sala de estar • Minibar com bebidas Premium 
• Um serviço de café da manhã na suíte por estada 
• Early check-in e late check-out gratuitos mediante 
disponibilidade • Serviço de abertura de cama, incluindo 
decoração romântica para uma noite 
• Roupão de banho, pantufas e toalhas para uso na praia 
• Amenidades de boas-vindas Premium 
• Acesso às áreas úmidas do spa com uma massagem 
de 30 minutos por hóspede* • Acesso gratuito à internet** 

SUÍTE PRESIDENCIAL
Observações: 
• Todos os apartamentos possuem ocupação máxima de 2 adultos + 2 
crianças ou 3 adultos + 1 criança. • Os apartamentos são configurados com 
2 camas de casal (exceto categoria Superior) ou 1 cama king size. Quando 
solicitada uma acomodação tripla, e houver disponibilidade, será montada 
uma cama extra de medida 2,00 x 1,00 m. nos apartamentos cuja 
configuração for de duas camas de casal. No caso dos apartamentos com 
cama king size, o sofá-cama é utilizado como leito extra. • Os apartamentos 
das categorias Standard Especial e Superior estão localizados no segundo e 
terceiro andares, tendo acesso exclusivo por meio de escadas. * Somente 
para maiores de 16 anos.** Uma senha por hóspede (não sendo 
possível acessar por diferentes equipamentos simultaneamente). 

Iberostar Praia do Forte

LOCALIZAÇÃO

AEROPORTO

ACOMODAÇÕES

INSTALAÇÕES

PISCINAS

BARES

BUFFET 
E SNACKBAR

À LA CARTE

ESPORTES E SPA

ENTRETENIMENTO

COBRADO

• Praia do Forte - Brasil

• a 57 km do Aeroporto

• 632 Acomodações

• 1 Piscina atividades
• 1 Piscina infantil
• 2 piscinas lago

• 6 bares

• 1 Restaurante buffet
• 1 Snack Bar
• 1 Restaurante fast food

• 4 Restaurantes temáticos: 
Mediterrâneo, Japonês, Steakhouse e Gourmet

Spa Sensations by 
SPA Collection
• Aeróbico
• Aulas de dança
• Tênis de mesa
• Water polo

Spa Sensations by 
SPA Collection
• Golfe
• Internet

• Animação diurna
• Shows e música ao vivo
• Discoteca
• Sala de jogos

• Kid’s Club (4 a 8 anos)
• Max Club (8 a 12 anos)
• Teen’s Club (12 a 16 anos)

• Banheiro com ducha 
e lavabo
• Secador de cabelo
• Ar condicionado
• Ventilador de teto
• Telefone

• Tv satélite
• Cofre
• Minibar
• Varanda
• Instalações exclusivas 
para deficientes

• Voleibol 
• Jogos de praia
• Quadras de tênis
• Tiro com carabina
• Golfe 18 buracos

• Cabeleireiro
• Boutique
• e qualquer outra despesa 
de caráter pessoal

LOCALIZAÇÃO

AEROPORTO

ACOMODAÇÕES

INSTALAÇÕES

PISCINAS

BARES

BUFFET 
E SNACKBAR

À LA CARTE

ESPORTES E SPA

ENTRETENIMENTO

COBRADO

• Praia do Forte - Brasil

• a 57 km do Aeroporto

• 536 Acomodações

• 1 Infantil
• 2 Bordas infinitas
• 2 piscinas
• 1 Jacuzzi

• 6 bares

• 1 Restaurante buffet
• 1 Snack Bar

• 4 Restaurantes temáticos: Baiano, Oriental, Gourmet
e “Surf & Turf”(Somente a noite)

Spa Sensations by 
SPA Collection
• Golfe
• Aeróbica
• Aulas de dança
• Tenis de mesa

Spa Sensations by 
SPA Collection
• Golfe
• Internet

• Animação diurna
• Shows e música ao vivo
• Discoteca
• Sala de jogos

• Kid’s Club (4 a 8 anos)
• Max Club (8 a 12 anos)
• Teen’s Club (12 a 16 anos)
Toda estrututra de lazer
 do Iberostar Bahia

• Varanda
• TV LCD 32”com 
canais via satélite
• Rádio despertador 
com CD
• Cafeteira
• Ferro com Tábua
• Minibar 

• Secador de cabelo
• Ar acondicionado
• Ventilador de teto
• Internet
• Cofre
• Instalações exclusivas 
para deficientes

• Water polo
• Voleibol
• 3 Quadras de tênis
• 2 Quadras de Squash
• Tiro com carabina
• Aulas de Spinning

• Serviço de lavanderia
• Telefone
• e qualquer outra despesa 
de caráter pessoal

Este completo resort 5 estrelas “Tudo Incluído” 
oferece um espaço maravilhoso para famílias, 
onde é possível desfrutar de variadas opções 
gastronômicas, esportes, áreas de relaxamento e 
lazer. As crianças desfrutarão do miniclube, com 
espaço para jogos e programas específicos de 
animação. Além disso, o hotel possui seis piscinas, 

sendo uma delas com Aqua Bar e com vista privile-
giada para o mar. 
Apartamentos: O Hotel IBEROSTAR Praia Do Forte 
possui 536 apartamentos aconchegantes e com os 
serviços próprios de um resort 5 estrelas. Dispõe 
também de alguns apartamentos adaptados para 
portadores de necessidades especiais. 

Apartamento Standard Apartamento Superior Frente Mar Suite Junior Vista Mar Apartamento Standard Especial




