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SONY FASHION WEEKEND KIDS LEVOU MODA INFANTIL E PERSONALIDADES  
À ILHA DE COMANDATUBA 

Hotel Transamérica recebeu a primeira edição do evento no Nordeste 
 
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba serviu de passarela para algumas das mais 
conceituadas marcas de moda infantil do Brasil. Cerca de 300 crianças estiveram no resort 
durante a semana de 24 a 31 de agosto e participaram de atividades lúdicas como desfiles e 
oficinas de costura. Personalidades como a jornalista Glória Maria e a apresentadora Astrid 
Fontenelle, levaram os seus filhos para brincar de fazer moda no hotel. Os atores Ricardo 
Tozzi e Henri Castelli também prestigiaram a semana de moda infantil desfilando para as 
marcas 1 + 1 e VR Kids. O evento, já consagrado nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro, 
teve sua primeira edição no Nordeste.  
 
Marcas como D.Tonetti levaram suas peças para que a garotada pudesse escolher o que vestir 
durante os desfiles. Com a supervisão de monitores, meninos e meninas customizaram 
sandálias Havaianas e camisetas Puc. Um destaque foi a oportunidade de aprender, sob 
orientação profissional, a operar passo a passo máquinas de costura com a Love Blankie (grife 
infantil). Outro ponto alto foi a brigaderia, que levou a arte do brigadeiro em divertidas 
oficinas para as crianças. 
 
No cantinho da Sony, as crianças brincaram com os últimos lançamentos da marca e os pais 
receberam máquinas fotográficas e filmadoras para não perder nenhum momento de seus 
filhos. O tema da vez foi “Cataventos”. A decoração, assinada por Chris Ayrosa, espalhou 
bandeiras e elementos referentes ao evento por todo o hotel.  
 
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 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. 
 
Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Marco Gondim – cel. (11) 9439-5650 – atendimento KRP – marco.gondim@krpnet.com.br- r.220 
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora - kelly.lobos@krpnet.com.br   
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