Caros participantes do 25º Encafé,
Dentro de poucos dias estaremos reunidos no Iberostar Bahia, um belíssimo resort no
litoral norte baiano, construído dentro do complexo Iberostar Praia do Forte, no qual
promoveremos mais uma grande confraternização dos industriais de café, seus
familiares e parceiros neste evento que chega à sua 25ª edição.
A seguir, apresentamos todos os detalhes de transporte e informações sobre hotel,
com o objetivo de fazer da sua estada a melhor e mais agradável possível.

LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES E QUALQUER DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO
COM A ORGANIZAÇÃO.

AÉREO
Atenção às novas regras de transporte aéreo. Tem companhia que inclui no valor da
passagem as bagagens a serem despachadas, outras cobram extra. Verifique com sua
companhia ou com sua agência de viagens o que está valendo no seu caso.
Também tem empresas aéreas que fornecem lanches, outras vendem os produtos a bordo.
Certifique-se sobre esse serviço.
Não esqueça seus documentos de identificação e os de seus familiares, incluindo as crianças
e bebês. Serão solicitados pelas companhias aéreas.
A Bahia não tem Horário de Verão. Siga o Horário de Brasília ou informe-se com sua agência
de viagens e/ou companhia aérea.

TRANSPORTE AEROPORTO-HOTEL
Haverá transporte dos participantes do aeroporto de Salvador ao Iberostar Bahia. O
percurso até o hotel dura em média 40 minutos e será realizado em ônibus ou
microônibus.
A recepção dos participantes será feita pela equipe da empresa Luck, na área do
desembarque. Eles estarão com placas e camisetas com logotipos do 25º Encafé.
A empresa aguardará os participantes de acordo com os dados de voo informados
previamente à ABIC (origem, companhia aérea, número e horário do voo).

ENTRADA NO HOTEL
A entrada no hotel (check-in) é liberada a partir das 15h00. Porém, os participantes do
Encafé que por motivos de horário de voo tiverem que chegar antes, caso seus
apartamentos já estejam disponíveis, poderão antecipar seu check-in.

CRACHÁ
Todos os participantes e acompanhantes receberão crachás e seu uso é OBRIGATÓRIO para
acesso à área do 25º Encafé no Centro de Convenções.
ATENÇÃO: Haverá restrição de entrada para pessoas NÃO inscritas. Evite aborrecimentos e
use sempre seu crachá.

EXPOSIÇÃO, PALESTRAS, WORKSHOPS
A programação do 25º Encafé está repleta de atividades. Atenção aos horários. Colabore
para evitarmos atrasos.
Veja a programação no site do evento.
Atenção: é preciso se inscrever com antecedência nos workshops e atividades práticas.
Garanta a sua vaga. Veja na programação!

HOTEL – SERVIÇOS E LAZER
Na sua chegada ao Iberostar Bahia, ao pegar a chave do seu apartamento, lhe será entregue
um folheto com toda a relação de atividades recreativas e os horários dos diversos
restaurantes. O esquema de funcionamento permite atendimento 24 horas de todos os
hóspedes no que se refere a alimentos e bebidas.
O Iberostar Bahia possui também uma programação de esporte e lazer durante o dia e
atrações diversas para tornar as noites mais agradáveis ainda, com discoteca, aulas de dança
e shows diários.
Há serviço de Copa de Bebê 24 horas (retirar a chave na recepção). Para usar o mini-club, os
pais ou responsáveis devem fazer a inscrição das crianças no local.

ACOMODAÇÕES
- A Voltagem no hotel é 220 V
- Todos os apartamentos possuem ar-condicionado, ventilador de teto, cofre, telefone, TV SAT
e frigobar.
- Há secador de cabelo, mas de baixa potencia. Quem precisar de secador com alta
potencia, deve incluí-lo na bagagem.
- O sistema é all inclusive. Serão cobradas apenas despesas pessoais (lavanderia,
telefonemas, cabeleireiro, charutaria, golf, SPA).
- Haverá serviço de Atendimento Médico 24 Horas, especialmente contratado pela
organização do 25º ENCAFÉ.

O QUE LEVAR – O QUE USAR
- Leve roupas leves e de praia para usar no dia a dia. Não esqueça seu boné, chapéu e
protetor solar.
- Os participantes podem usar bermudas, camiseta e tênis no Centro de Convenções.
- Para a cerimônia de abertura, o traje é um pouco mais formal.
- Não esqueça seus medicamentos e nem do carregador do celular.

TELEFONES IMPORTANTES DO 25º ENCAFÉ
1) Realização e Promoção
ABIC – Associação Brasileira da Indústria de Café
Fone: (21) 2206.6161 – abic@abic.com.br
Contato: Monica Pinto: (21) 98105-1600 - monica@abic.com.br
Nathan Herszkowicz: (21) 98125-7768 - nathan@abic.com.br
2) Organização
Tempo de Comunicação / Eventos
Contatos: Eduardo Buitron (11) 98489 6063 – edutempocom@uol.com.br
Marília Moreira (11) 99606 9532 – mariliatempocom@uol.com.br
3) Agência de Viagens – Passagens Aéreas
Milessis Turismo
Fone: (21) 2460.1581
e-mail: atendimento@milessisturismo.com.br
4) Hotel
Ibserostar Bahia (Complexo Iberostar Praia do Forte)
Rodovia BA 099 – km 56
Praia do Forte – Mata de São João - Bahia
Fone: (71) 3676 4200

Boa viagem e até lá! 

