
4º CONAFE - CONDIÇÕES DE HOSPEDAGEM 
 

Hotel 
 

IBEROSTAR PRAIA DO FORTE HOTEL – BAHIA  
RODOVIA BA-099 KM 56 - PRAIA DO FORTE / MATA DE SÃO JOÃO 

(IMBASSAÍ) /BA 
  

DIÁRIAS 
 

Valores das diárias entre 7 e 10 de novembro de 2019 (por diária e por 

pessoa): 
 

SGL - R$ 1.030,00    
Double DBL - R$ 686,00  

TPL - R$ 640,00 
 

ACOMODAÇÕES 
 

Apartamentos triplos: Os apartamentos triplos possuem uma cama 
king size ou duas camas double. Camas extras são mediante 

disponibilidade. 
 

Apartamentos duplos: Os apartamentos duplos possuem 
configuração com uma cama king size ou duas camas double. 

Consideramos apartamentos TWIN apartamentos com duas camas 

double ou com colocação de cama extra, porém não garantimos a 
configuração de double TWIN e a confirmação estará sujeita à 

disponibilidade. 
 

Política de crianças: De zero a 3 anos e 11 meses – Cortesia  
De 4 a 11 anos e 11 meses – 50 % de desconto no valor da tarifa de 

adulto em acomodações duplas. 
- Adolescentes acima de 11 anos e 11 meses pagam a mesma tarifa 

de adulto. 
 

Taxa Seguro Médico Opcional 
 

R$ 12 por dia e por pessoa incluindo adultos, crianças e bebês. Esse 
serviço é opcional e caso o cliente escolha por não aderir ao seguro 

médico, poderá, caso necessário, utilizar dos serviços e efetuar o 

pagamento conforme tabela de serviços na recepção. 
  

SISTEMA ALL INCLUSIVE 
 

O regime contempla bebidas alcoólicas e não alcoólicas servidas em 
taças e/ou doses em nossos bares e restaurantes, alimentação (café 



da manhã buffet - almoço buffet - jantar buffet ou à la carte em nossos 

restaurantes de especialidades conforme nossa política de reservas por 
noite - snacks em geral em nossos restaurantes), entretenimento com 

shows e atividades para adultos e crianças com nossa equipe de 

diversão, hospedagem, minibar (água, refrigerante e cervejas) no 
apartamento reposto a cada dois dias e acesso às quadras de tênis, 

futebol e vôlei. O hotel dispõe de pelo menos um ponto de distribuição 
aberto 24 horas com bebidas e snacks. 

 
Todas as outras despesas de caráter pessoal e não discriminadas acima 

são cobradas à parte. 
 

** Exclusivo Iberostar Praia do Forte – All Inclusive Premium 24 Horas: 
Serviço de Concierge e Room Service, além da possibilidade de usufruir 

das instalações do hotel Iberostar Bahia. ** 
 

Observações: 
 

 Prazo final do 1º lote, até dia 31/5/2019; 

 Pode ser parcelado em até 10x sem juros; 
 Número mínimo de 3 diárias; 

 O hotel exige cópia de um documento com foto e do cartão de 
crédito; 

 Para diárias que antecedem o evento, será necessária consulta 
de disponibilidade;  

 O hotel exige cópia de um documento com foto e do cartão de 
crédito para as aquisições por adesão parceladas; 

 A partir do 2º lote não é garantido disponibilidade de 
apartamentos e os preços das diárias podem sofrer alterações. 

 
Após fazer a inscrição no site do CONAFE, o participante será contatado 

pela Agência de Turismo. Em caso de dúvidas, o associado poderá 
entrar em contato com a Agência pelos seguintes contatos: 

 

Agência de Viagens Travel&Tours 
Alexandre Valente ou Micaelly Martins 

(61) 3034-8585 
 

Atendimento da ANAFE 
(61) 3326-1729 ou e-mail: atendimento@anafenacional.org.br 
 


