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Ilha de Comandatuba traz programação completa 
de carnaval para toda família 

 
Resort já tem mais de 90% de suas acomodações reservadas para o feriado 

prolongado 
 

Ilha de Comandatuba, 07 de fevereiro de 2011  – Faltando um mês para o 
Carnaval, o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba já se prepara para 
receber toda a família que desejar mudar o roteiro de folia esse ano. A Bahia é 
um dos destinos mais procurados nesse período e atrações por lá é o que não 
faltam.  
 
Localizado no município de Una (BA), com programação para adultos, jovens e 
crianças, o hotel programou uma série de atividades que não deixará ninguém 
parado: para os adultos a festa será marcada por show do Double You e baile 
de carnaval com a banda SP3. A dupla sertaneja Maurício e Mauri também fará 
um show especial no resort.  Além disso, noite de pop rock, axé no coqueiral e 
até banda cover de Tim Maia fazem parte da festa nas noites da ilha.  
 
Durante o dia, atrações na piscina como hidroginástica ou hidroaxé, e 
sugestões esportivas e de relaxamento como vôlei de praia, futevolêi, 
basquete, tênis, quadriciclo, yôga, alongamento e pilates, estarão disponíveis 
durante os quatro dias de feriado.  
 
As crianças e os adolescentes também poderão aproveitar o resort à vontade. 
Atrações como baile à fantasia, aulas e show de circo com as crianças, passeio 
de beach truck, jogos de praia, aulas de capoeira, triciclo, caiaque, arco e 
flecha, discoteca, entre outras, fazem parte da programação completa que 
estará disponível a todos os hóspedes.  
 
Todas as atividades, com monitoração para as atrações infantis e auxílio de 
profissionais qualificados para todas as idades, foram exclusivamente 
pensadas para quem deseja passar um carnaval diferente em 2011, com total 
conforto e tranquilidade. “Apresentamos mais de 80 opções de lazer para todas 
as idades. Queremos que o nosso hóspede além de ter uma estadia tranquila, 
tenha muita diversão nesses quatro dias de festa pelo país”, ressalta Sandro 
Reis, gerente de vendas do Transamérica Ilha de Comandatuba.  
 



Com mais de 90% das acomodações já reservas para o período, o hotel ainda 
disponibiliza pacotes com direito a sete noites, pensão completa, voo fretado 
de São Paulo com desembarque no aeroporto privativo do hotel e serviço de 
transfer até a Ilha a partir de R$ 8.884,00 por adulto, que pode ser dividido em 
dez vezes sem juros.  
 
Com uma paisagem exuberante, o resort proporciona o cenário ideal de sol e 
mar para tornar a estada de seus hóspedes a mais prazerosa possível. A 
gastronomia oferece desde a cozinha típica baiana a exemplares da culinária 
internacional em dias temáticos. Academia de ginástica, salão de beleza, lojas 
de presentes e conveniência e charutaria são outros serviços oferecidos pelo 
primeiro e maior resort brasileiro.  
 
Para quem busca relaxar, os passeios ecológicos e o parque aquático com 
duas piscinas especiais são excelentes pedidas. Outra opção é o Spa 
Comandatuba, um lugar especial onde o cliente pode aproveitar as diversas 
opções de tratamentos corporais que visam aguçar os sentidos e proporcionar 
uma incrível sensação de relaxamento, tudo para o bem estar de quem estiver 
na Ilha.    
 
Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba 
 
Carnaval 2011 
Período: de 06 a 13 de março de 2011 
Valor do pacote, por adulto, com direito a 7 noites em bangalôs Luxo: R$ 10x 
de R$ 888,40 
 
O pacote inclue: hospedagem com pensão completa (com bebidas não 
alcoólicas durante as refeições); almoço das crianças servido no restaurante 
Beiju; aéreo ida e volta (São Paulo/Comandatuba/São Paulo) em voos da TAM; 
translado Aeroporto Comandatuba/Hotel/Aeroporto Comandatuba; e taxas de 
embarque. 
 
Para mais informações sobre opções de acomodação e valores, entrar em 
contato com o show room do hotel pelos telefones (11) 5693-4050 (São Paulo 
e Grande São Paulo) ou 0800 012 6060 (outras localidades). 
 
Obs.: Criança "free" com até 11 anos de idade na mesma acomodação dos 
pais, pagante apenas na parte aérea. 
 
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 maior 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. 
 
O centro de convenções possui nove salas com capacidade para receber mais 
de 1.000 pessoas no total. Destes espaços, quatro são moduláveis para 
atender a diferentes configurações de público. Diversos cardápios podem ser 
planejados pelo setor de Alimentos e Bebidas de acordo com o perfil do evento. 
O hotel dispõe ainda de uma estrutura comercial para atender às necessidades 
de sonorização, iluminação, tradução e registro dos eventos. 
 
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. 
 


