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Hotéis Tansamérica e Transamérica Hospitality Group  

participam da Minastur 2011 
 

Representantes comerciais do grupo trazem novidades em produtos, serviços e 
eventos  

 
São Paulo, 16 de março de 2011 –  Os hotéis Transamérica São Paulo e Ilha 
de Comandatuba e o Transamérica Hospitality Group, administradora de 
empreendimentos hoteleiros da rede, participam amanhã, 17 de março, do VI 
Minastur 2011, em Belo Horizonte.  
 
Quem passar pelo estande exclusivo Transamérica poderá conferir as 
novidades da rede, como ter mais informações sobre os novos hotéis 
Transamérica Classic Jundiaí e Transamérica Prime – Beach Class 
International, em Recife, administrados pelo Transamérica Hospitality Group.  
 
Já o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba apresenta o pacote especial 
“Gold Pass”, que inclui passagem aérea, pensão completa e transfer, e pode 
ser parcelado em até dez vezes  em todos os cartões de crédito. O período de 
hospedagem é de quinta-feira a domingo para os viajantes que saem em voos 
de São Paulo pela companhia aérea TAM, em Belo Horizonte pela Gol e de 
Vitória, de sexta a domingo, pela Trip Linhas Aéreas. O pacote especial prevê, 
ainda para 2011, novas opções de voos em outras regiões do país.    
 
Para diversão na capital paulista, o Hotel Transamérica São Paulo oferece a 
Diária Cultural, que consiste em uma tarifa diferenciada na hospedagem das 
pessoas que forem assistir a qualquer atração cultural em cartaz na cidade. 
Para ter direito à promoção, basta o hóspede apresentar o ingresso no 
momento do check in. Outra sugestão é o pacote especial Passeio de 
Limousine, com roteiro pelos principais pontos turísticos de São Paulo, café da 
manhã e almoço em um dos restaurantes do hotel. Além deste, o hotel ainda 
oferece o passeio de limousine com hospedagem que inclui acomodação com 
decoração e serviços especiais. 
 
Considerado o maior encontro de turismo do estado de Minas Gerais, o evento 
contará com 525 expositores, 452 empresas que apresentarão seus produtos 
em 133 estandes. Paralelamente à feira, serão realizados o 4º Festival do Pão 
de Queijo, o 1º Salão de Ecoturismo e Aventura e o 3º Minas Sec. 


