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Transamérica Ilha de Comandatuba oferece 
facilidade Gold Pass em 2011 

 
Pacote especial para o resort tem aéreo, programação de quinta a domingo e 

pensão completa com saídas de São Paulo, Belo Horizonte e Vitória 
 

Ilha de Comandatuba, 13 de abril de 2011 – O Gold Pass Comandatuba, 
programa de facilidade exclusivamente desenvolvido para toda família ter a 
experiência de visitar uma paisagem paradisíaca do litoral da Bahia durante 
três noites na Ilha de Comandatuba, será concedido para hóspedes até o mês 
de dezembro desse ano.   
 
O pacote Gold Pass inclui passagem aérea, pensão completa, transfer do 
aeroporto privativo da ilha até o hotel, programação de lazer com mais de 80 
opções de atividades de lazer e relaxamento e está disponível para 
hospedagens de quinta-feira a domingo (com exceção de feriados e mês de 
julho. Pacotes válidos até 30 de novembro de 2011). O programa ainda permite 
o parcelamento em até dez vezes  em todos os cartões de crédito.  
  
Os viajantes que saírem de São Paulo (Congonhas) voarão pela TAM e 
desembarcarão na Ilha de Comandatuba (BA). Para a capital paulista, o valor 
do pacote com hospedagem em bangalô superior é a partir de R$2.300 por 
pessoa, durante três noites. Quem estiver em Belo Horizonte (MG), a opção de 
pacote com voo direto da Gol até Ilhéus (BA) é a partir de R$ 2 mil reais. Já 
aqueles que quiserem sair de Vitória (ES) para Ilhéus as sextas e retornar no 
domingo, contam com voo da Trip em pacote a partir de R$ 1.570. O transfer 
de Ilhéus até Comandatuba dura cerca de uma hora em ônibus com ar 
condicionado e com serviço de receptivo. 
  
“Com o Gold Pass, quem vai a Comandatuba pode contar com a facilidade de 
programar melhor uma estadia de sonho: diversão, descanso, golfe, música, 
alta gastronomia e contato com a natureza”, afirma Heber Garrido, diretor de 
marketing e vendas do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba. “O hóspede 
que sair de São Paulo, por exemplo, ainda terá a tranquilidade de desembarcar 
em nosso aeroporto privativo, contando com conforto, requinte e exclusividade 
do resort”, conclui. 
  



Para fazer reservas pode-se entrar em contato com a central de reservas no 
número (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) e 0800 012 
6060 (outras localidades). 
  
Mais 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 que se dividem 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 vôos 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 - para os que têm mais de 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 mais exclusivo resort brasileiro. 
Para relaxar e revigorar corpo e mente, o Spa Comandatuba 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. 
 
A preocupação com o meio ambiente e a responsabilidade social também 
norteiam as ações do hotel desde a sua construção, em 1989. Além de uma 
usina de compostagem para transformação do lixo orgânico em adubo, o resort 
desenvolve programas de defesa e preservação do ecossistema local em 
parceria com o Instituto Ecotuba. As atividades integram as comunidades do 
entorno na execução de projetos de ecoturismo e desenvolvimento sustentável 
que abrangem do estímulo ao artesanato ecológico às iniciativas contra a caça 
de espécimes nativos. 
  
 


