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REDE TRANSAMÉRICA APRESENTA NOVIDADES NA WTM LATIN AMERICA 
Novidades e programas de hospedagem serão apresentados durante a feira  

 
O Transamérica Hospitality Group, o Transamérica Comandatuba e o Transamérica São 
Paulo – empresas do conglomerado do Grupo Alfa-, já confirmaram presença na WTM Latin 
America – principal evento mundial para a indústria de viagens da América Latina-, que pela 
primeira vez acontece no Brasil, entre os dias 23, 24 e 25 de abril, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo. A rede de hotéis Transamérica estará com um stand próprio, localizado 
na Rua C7, onde os visitantes poderão conferir todas as novidades. 
 
Os participantes também poderão conhecer as novidades do Transamérica Comandatuba, 
localizado em uma ilha paradisíaca no litoral sul da Bahia, entre elas, detalhes do novo 
Centro de Convenções e Eventos com área total de 6,5 mil m² e abriga quatro salões 
principais, com pé direito de 8 metros, e 14 salas de apoio. Sua área de eventos possui grande 
flexibilidade para receber eventos que vão do despojado e moderno ao clássico e tradicional, 
dispondo de espaços para realizar montagens diferenciadas e surpreendentes. Com 21 
quilômetros de praia, o hotel conta com um staff criativo e antenado com as novas 
tendências de eventos para surpreender o cliente. Além disso, serão apresentados os 
programas para as Férias de Julho com Milan Soccer Comandatuba (com o treinador do Milan 
e foco nas crianças de 5 a 15 anos), Fashion Weekend Kids (com gincanas, oficinas e desfile na 
passarela), Comandapass (experiências prontas sob medida, com 7 ou 4 dias de hospedagem), 
Feriados, Natal e Réveillon. 
 
Ainda na WTM Latin America, a administradora de hotéis, Transamérica Hospitality Group, 
irá apresentar aos visitantes sua infraestrutura completa que hoje conta com 20 hotéis, 
estrategicamente localizados nas cidades de São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, Curitiba, Rio de 
Janeiro, Recife e Vila Velha, além de abordar suas tarifas especiais para datas sazonais como 
Natal, Réveillon e Carnaval.  

 
Já o Transamérica São Paulo irá falar sobre a estrutura de seu Centro de Convenções para 
eventos corporativos ou sociais, que dispõe de 23 salas moduláveis e equipadas com 
capacidade para atender até três mil pessoas, inclusive feiras e exposições, como também do 
Espaço Nações Unidas de 1.800m2, Grand Foyer com 600m2 e auditório. Faz parte do maior 
complexo de Eventos da América Latina, juntamente com o Transamérica Expo Center de 
33.000m2, divididos em cinco pavilhões, e o Teatro Alfa, com capacidade para atender até 
1.200 pessoas. Além disso, serão apresentadas aos visitantes a diária cultural, as tarifas 
especiais para eventos e grupos, diárias de final de semana, pacote romântico e pacote 
gourmet. 

 
Durante a feira, a rede de hotéis Transamérica irá promover um coquetel para 200 buyers. 
“Esperamos aproveitar ao máximo esta oportunidade, apresentando a Rede e seus atributos a 
estes novos clientes, como também estreitar relacionamento e novos negócios”, comenta 
Vania Aibara, gerente de Vendas do Transamérica São Paulo. 

 
A rede de hotéis Transamérica pertence ao Grupo Alfa, que também possui as marcas Banco 
Alfa de Investimento, Alfa Arrendamento Mercantil, Alfa Corretora de Câmbio e Valores 
Mobiliários, Alfa Seguros e Previdência, além de Agropalma, Águas Prata, C&C Casa e 
Construção, La Basque, Teatro Alfa, Transamérica Expo Center e Vera Cruz Empreendimentos 
Imobiliários. 

 
 

Serviço – WTM Latin America 
 
Data: de 23 à 25 de abril 
Horário: das 12h às 20h 
 

Localização do Estande: Stand C7 – 25m2 
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Local: Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro) 
www.transamericaexpo.com.br  

 
 
Sobre o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba: 
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba é o primeiro e mais luxuoso resort do Brasil. 
Localizado no município de Una (BA), no litoral sul da Bahia, ele oferece uma infraestrutura 
de grandes dimensões. Conforto, requinte e privacidade se reúnem em uma paisagem 
preservada da Mata Atlântica. São 363 unidades entre apartamentos, suítes e bangalôs. Um 
diferencial é o aeroporto privativo com capacidade para receber aviões de grande porte e 
com estrutura de apoio para voos privados e comerciais.  
 
O projeto de paisagismo e arquitetura do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba integra-se 
à paisagem natural com uma piscina que serpenteia os jardins do hotel com cascatas e 
profundidades diferenciadas. As crianças contam com espaços e monitores especialmente 
treinados para guiar atividades de diversão a partir dos quatro anos de idade, além de serviço 
de baby-sitter (que pode ser solicitado à recepção) e atendimento médico 24 horas (não 
incluso na diária). As opções de lazer e esporte variam de arco e flecha a tênis e pesca. 
Também é possível locar equipamentos e marcar aulas para a prática de esportes náuticos. 
 
Academia de ginástica, salão de beleza, lojas de presentes e conveniência e charutaria são 
outros serviços oferecidos pelo maior resort brasileiro. Para relaxar e revigorar corpo e 
mente, o Spa Comandatuba by Clarins disponibiliza massagens, banhos e rituais energizantes 
em pacotes variados de tratamentos para os hóspedes. A área de gastronomia apresenta cinco 
bares e quatro restaurantes que oferecem desde a cozinha típica baiana a exemplares da 
culinária internacional em dias temáticos. 
 
Sobre o Transamérica Hospitality Group:      
O Transamérica Hospitality Group é uma empresa do conglomerado do Grupo Alfa e tem 
experiências de mais de duas décadas no segmento hoteleiro. Atualmente o Transamérica 
Hospitality Group administra 20 empreendimentos hoteleiros localizados na cidade de São 
Paulo e interior paulista, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Vila Velha e no Recife. 
 
Os empreendimentos administrados seguem a classificação internacional padrão, segmentados 
em midscale, upscale e luxo. Cada unidade tem uma identificação secundária que os 
categoriza no estilo do cliente, atendendo as suas necessidades em hospitalidade. Os 
empreendimentos são nomeados em Classic, Executive, Prime e Prestige. 
 
O Transamérica Hospitality Group pertence ao Grupo Alfa, que também possui as marcas 
Banco Alfa de Investimento, Alfa Arrendamento Mercantil, Alfa Corretora de Câmbio e Valores 
Mobiliários, Alfa Seguros e Previdência, além de Agropalma, Águas Prata, C&C Casa e 
Construção, La Basque, Hotel Transamérica São Paulo, Hotel Transamérica Ilha de 
Comandatuba, Teatro Alfa, Transamérica Expo Center e Vera Cruz Empreendimentos 
Imobiliários. 
 
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo: 
O Hotel Transamérica São Paulo faz parte do maior complexo de negócios para eventos da 
América Latina. Possui o mais amplo centro de convenções dentro de um hotel na cidade, 
com 23 salas, com capacidade para até três mil pessoas. Toda essa infraestrutura se junta a 
uma área de exposições, anfiteatro e business center. Possui estacionamento e heliponto. O 
hotel foi o primeiro de categoria cinco estrelas das Américas a certificar seu sistema de 
qualidade pela ISO 9001.  
 
O Hotel Transamérica São Paulo é um verdadeiro resort urbano. As opções de esporte, lazer e 
bem-estar e uma área verde de 15 mil m² reúnem um minicampo de golfe, quadras de tênis, 

http://www.transamericaexpo.com.br/
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pista de cooper, piscina climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas 
de massagem.  

 
O Hotel Transamérica São Paulo possui as acomodações mais amplas da cidade. Conta com 
396 unidades, 384 apartamentos e 12 suítes, que vão de 32 m² a 240 m². Em todos os espaços 
do hotel, dentro e fora das acomodações, o cliente também se beneficia gratuitamente de 
serviço de internet sem fio e um cyber point com equipamentos de alta velocidade. 
 
O Hotel Transamérica São Paulo tem localização privilegiada. Situado próximo ao Aeroporto 
de Congonhas, Centro Empresarial de São Paulo e das avenidas Engenheiro Luis Carlos Berrini 
e Faria Lima, ele está a poucos minutos de importantes centros de entretenimento, como 
Teatro Alfa, Credicard Hall, HSBC Brasil e Autódromo de Interlagos. Também está próximo a 
grandes centros de compras, como os shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade 
Jardim. 
 
O Hotel Transamérica São Paulo oferece opções gastronômicas para todos os gostos. 
Gerenciados pelo chef mineiro Valter de Souza, estão o Piano Bar, o Anturius – restaurante de 
cozinha internacional e que funciona em sistema de buffet – e o Verbena, de cozinha italiana 
contemporânea com marcante influência francesa. 
 
O Hotel Transamérica São Paulo faz parte do Grupo Alfa, um conglomerado composto por 
empresas de diversos setores como o Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C, e 
que vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986. 
 
 
Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Elaine São Pedro – cel. (11) 8468-2164 – atendimento KRP – elaine.saopedro@krpnet.com.br – 
r.221 
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br 
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