
APARTAMENTOS

SISTEMA ALL INCLUSIVE

0 298 Double Room - 36m²

0 66 Double Room Spa - 36m²

0 60 Double Room Family - 36m² (30 pares)

0 104 Double Room Near Pool - 36m²

0 18 Double Room Ocean Front - 36m²

0 30 Double Room Premium - 36m²

0 16 Double Room Ocean Front Superior - 38m²

0 68 Junior Suite Ocean Front - 41m²

0 2 Suite Presidencial  - 120m²

| Total de 632 APARTAMENTOS | Total de 536 

0 233 Double Room - 46m²

0 64 Double Room Spa - 46m²

0 82 Double Room Familiar - 46m² (41 pares) 

0 25 Double Room Side Ocean View - 46m² 

0 28 Double Superior Room - 48m²

0 30 Suite Junior Premium - 52m²

0 72 Junior Suite Ocean View - 52m²

0 2 Suite Presidencial - 160m²

Todos os apartamentos e suítes com varanda
Todos os apartamentos e suítes com varanda
As suítes possuem redes na varanda

Não há Room Service Room Service disponível das 11h às 23h

Box com ducha Box com ducha, banheira, espelho de aumento

Minibar com bebidas incluídas
Reposição diária nas categorias: Double Room Ocean Front,
Double Room Ocean Front Superior, Junior Suite Ocean Front,
e Suite Presidencial.

Mini-bar com bebidas incluídas
Reposição diária

Banheira de hidromassagem - somente nas suítes
presidenciais

Banheira de hidromassagem - somente nas suítes
presidenciais

Todos os apartamentos e suítes estão equipados com TV 32” com 
canais via satélite, mini-bar, secador de cabelo, ar- condicionado, 
ventilador de teto, telefone, acesso à internet wi-fi, voltagem 
220v, cofre eletrônico. Alguns apartamentos possuem 
instalações exclusivas para pessoas com necessidades especiais. 

Todos os apartamentos e suítes estão equipados com TV 49”  
com canais via satélite, cafeteira, ferro e tábua de passar roupa, 
mini-bar, secador de cabelo, ar- condicionado, ventilador de teto, 
telefone, acesso à internet wi-fi, voltagem 220v, cofre eletrônico. 
Alguns apartamentos possuem instalações exclusivas para 
pessoas com necessidades especiais. 

Os apartamentos dispõem de duas camas de casal  (exceto 
categoria Superior) ou 1 cama king size. Quando houver uma 
solicitação de acomodação tripla, e houver disponibilidade, será 
montada uma cama extra.

Inclui: Serviço de alimentos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas 
nacionais e importadas, atividades, entretenimento, shows 
noturnos diários, acomodação, internet wi-fi free.

Não inclui: Despesas extras como chamadas telefônicas, 
lavanderia, massagem, serviço médico, serviço de baby sitter, 
traslado, green fee (taxa do campo de golfe, aluguel dos tacos, 30 
bolas no driving range, carrinho de golfe, carrinho-bar 
circulando no campo oferecendo água mineral, refrigerante, 
cerveja, café e snacks para os jogadores) e outras despesas de 
caráter pessoal.

SISTEMA ALL INCLUSIVE

Inclui: Serviço de alimentos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas 
nacionais e importadas, atividades, entretenimento, shows 
noturnos diários, acomodação, internet wi-fi free.

Não inclui: Despesas extras como chamadas telefônicas, 
lavanderia, massagem, serviço médico, serviço de baby sitter, 
traslado, green fee (taxa do campo de golfe, aluguel dos tacos, 30 
bolas no driving range, carrinho de golfe, carrinho-bar 
circulando no campo oferecendo água mineral, refrigerante, 
cerveja, café e snacks para os jogadores) e outras despesas de 
caráter pessoal.

Os apartamentos dispõem de duas camas de casal  (exceto 
categoria Superior) ou 1 cama king size. Quando houver uma 
solicitação de acomodação tripla, e houver disponibilidade, será 
montada uma cama extra ou sofá-cama.



ENTRETENIMENTO

O complexo hoteleiro, construído numa área de dois milhões de 
metros quadrados, além de sua infraestrutura e muito 
entretenimento para adultos e crianças, possui uma 
programação diferenciada com muitas atrações. 01 anfiteatro de 
953m², com capacidade de até 600 pessoas sentadas, onde são 
oferecidos shows noturnos variados.

Discotecas e bares
0 Aqua Bar La Perla
0 Lobby Bar Abaeté
0 Boate Ballada
0 Bar do anfiteatro Itapuã
0 Sorveteria

Durante o dia: Recreação para adultos, coordenadas por 
monitores; pólo aquático, futebol de campo, tiro ao alvo com 
rifle, aula de tênis, aula de dança, step, alongamento, basquete 
aquático, vôlei de praia, ginástica, bocha, etc.

Durante a noite: boate, shows temáticos diários, música ao vivo 
no bar do lobby.

Atividades esportivas: Três quadras de tênis; quadra de vôlei de 
praia; duas piscinas; jacuzzi

Atividades esportivas: Três quadras de tênis; duas quadras de 
squash; cinco piscinas; jacuzzi

1 piscina infantil, 2 piscinas e 1 jacuzzi 1 piscina infantil (brinquedo aquático), 4 piscinas e 1 jacuzzi

Baby sitter: Mediante solicitação. Pagamento à parte. Baby sitter: Mediante solicitação. Pagamento à parte.

ENTRETENIMENTO

O complexo hoteleiro, construído numa área de dois milhões de 
metros quadrados, além de sua infraestrutura e muito 
entretenimento para adultos e crianças, possui uma 
programação diferenciada com muitas atrações. 01 anfiteatro de 
1.480m², com capacidade de até 630 pessoas sentadas, onde são 
oferecidos shows noturnos variados.

Discotecas e bares

0 Aqua Bar Iemanjá

0 Lobby Bar Piatã

0 Boate Wave

0 Bar do anfiteatro Axé

0 Star Café

Durante o dia: Recreação para adultos, coordenadas por 
monitores; basquete, pólo aquático, futebol de campo, tiro ao 
alvo com rifle, aula de tênis, aula de dança, step, alongamento, 
capoeira, basquete aquático, vôlei de praia, ginástica, bocha, etc.

Durante a noite: boate, shows temáticos diários, música ao vivo 
no bar do lobby.

BABY CLUB (0-3 anos)
STAR CAMP (4-7 anos / 8-12 anos / 13-17 anos)

BABY CLUB (0-3 anos)
STAR CAMP (4-7 anos / 8-12 anos / 13-17 anos)

As crianças de 4 a 17 anos contam com um espaço especializado, 
onde recreadores realizam brincadeiras na piscina, gincanas e 
passeios. 

O resort dispõe de duas copas para bebês, uma localizda no 
miniclub e outra no bloco 1. Os espaços contam com geladeira, 
microondas, bebedouro, utensílios de cozinha, além de 
alimentos como leite, chocolate em pó, papinhas e frutas, 
disponíveis 24 horas. O acesso fica restrito apenas aos pais, que 
pegam a chave na recepção no momento do check-in. Carrinhos 
de bebê, cadeirinhas e banheiras também estão disponíveis, 
conforme disponibilidade no momento do check-in. Carrinhos 
de bebê mediante solicitação (pagamento à parte).

As crianças de 4 a 17 anos contam com um espaço especializado, 
onde recreadores realizam brincadeiras na piscina, gincanas e 
passeios. Brinquedo  aquático infantil.

O resort dispõe de uma copa para bebês em cada prédio do 
resort. Conta com geladeira, microondas, bebedouro, utensílios 
de cozinha, além de alimentos como leite, chocolate em pó, 
papinhas e frutas, disponíveis 24 horas. O acesso fica restrito 
apenas aos pais, que pegam a chave na recepção no momento do 
check-in. Cadeirinhas e banheiras também estão disponíveis, 
conforme disponibilidade no momento do check-in. Carrinhos 
de bebê mediante solicitação (pagamento à parte).



GASTRONOMIA

0 01 restaurante Buffet internacional | Meu Rei
0 01 snack bar | La Palma
0 05 restaurantes de especialidades*:

    - Mare Nostrum | Mediterrâneo
    - Sakura | Japonês
    - Coqueiros | Steakhouse
    - El Colonial | Gourmet
    - La Palma | Hamburgueria

* Os restaurantes de especialidades funcionam no período
da noite e requerem reserva antecipada no desk de Relações 
Públicas.

As reservas dos restaurantes de especialidades são feitas durante 
a estada, no departamento de Relações Públicas, no lobby do 
hotel, no horário de 8h15 às 17h. O cliente tem direito a um 
número determinado de reservas conforme o número de dias de 
sua estadia no resort:
- Acima de 11 noites - 5 reservas
- De 7 a 10 noites  - 3 reservas
- De 4 a 6 noites - 2 reservas
- Até 3 noites - 1 reserva 

STAR PRESTIGE

Consiste em uma série de benefícios exclusivos, como: acesso ao 
Beach Club com camas balinesas, espreguiçadeiras e música 
ambiente, sala Lounge, upgrade na categoria de apartamento 
(sujeito a disponibilidade), amenidades premium, entre outros 
serviços do hotel.

STAR PRESTIGE

Consiste em uma série de benefícios exclusivos, como: acesso ao 
Beach Club com camas balinesas, piscina privativa, 
espreguiçadeiras, serviço de pool concierge, sala de TV privativa,  
sala Lounge, upgrade na categoria de apartamento (sujeito a 
disponibilidade), amenidades premium, acesso às áreas úmidas 
do Spa, entre outros serviços do hotel.

GASTRONOMIA

0 01 restaurante Buffet internacional | Pelô
0 01 snack bar | Maresias
0 01 Star Café
0 05 restaurantes de especialidades*:

    - Odoiá | Baiano
    - Mai Tai | Oriental
    - Do Lago | Gourmet
    - Maresias | Steakhouse
    - Novecento | Italiano 

* Os restaurantes de especialidades funcionam no período
da noite e requerem reserva antecipada no desk de Relações 
Públicas.

As reservas dos restaurantes de especialidades são feitas durante 
a estada, no departamento de Relações Públicas, no lobby do 
hotel, no horário de 8h15 às 17h, para o mesmo dia, e até as 21h 
para os dias seguintes. O cliente tem direito a um número 
determinado de reservas conforme o número de dias de sua 
estadia no resort:
- Acima de 11 noites - 6 reservas
- De 7 a 10 noites  - 4 reservas
- De 4 a 6 noites - 3 reservas
- Até 3 noites - 2 reservas 

Os hóspedes do Iberostar bahia não podem utilizar as áreas 
comuns nem reservar os restaurantes de especialidades do 
Iberostar Praia do Forte

Os hóspedes do Iberostar Praia do Forte podem utilizar todas as 
áreas comuns do Iberostar Bahia, inclusive reservar os 
restaurantes de especialidades conforme disponibilidade.

Star Prestige: Mínimo de 3 noites, tendo que coincidir a última noite com a mesma hospedagem, para todos os ocupantes do apartamento.

SPA Sensations by SPA Collection
Com autênticos tratamentos de relaxamento e beleza, localizado entre o Iberostar Praia do Forte e Iberostar Bahia, um SPA para descansar o 
corpo e a mente, onde também serão oferecidos serviços de cabeleireiro, boutique, academia, sauna seca e a vapor, banho Turco, banho 
Romano, cama de borbulhas, além de 14 cabines de massagem com diversos tratamentos. SPA Kids para o público infantil. Sem contar com 
uma exclusiva piscina com diversos jatos d´água (somente adultos). Todos os serviços do SPA serão cobrados à parte. 

Praia do Forte Golf Club
Campo de golfe, projeto do design de P.B. Dye, arquiteto americano responsável pelos melhores campos de golfe do mundo, e um driving 
range. As taxas do campo de golfe (green fee) são cobradas à parte. Para reservar o campo de golfe, aulas particulares ou clínica de golfe, 
contatar: Iberostar Praia do Forte Golf Club: 71 3676-4200 ramal 8043 ou golf@iberostar.com.

Fit & Fun
Centro esportivo que proporciona aos hóspedes uma experiência desportiva voltada ao fitness como nunca visto nos nossos destinos.  
Combinamos espaços amplos e agradáveis com atividades que trabalham o corpo, a mente e o espírito: Circuito Zen, Ritmos Fit, Musculação, 
TRX Ketlle, Boot Camp, Kickboxing, Spinning, Aquafit (piscina).

IBEROSTAR BAHIA E IBEROSTAR PRAIA DO FORTE


