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RÈVEILLON NO TRANSAMÉRICA ILHA DE COMANDATUBA TEM PROGRAMAÇÂO ESPECIAL DE 
GASTRONOMIA E MÙSICA 

Chegada de 2012 no resort terá queima de fogos e show de Capital Inicial 
 
Quem escolher passar as festas de final de ano na Ilha de Comandatuba começará 2012 com muita energia e 
diversão em um cenário único de sol, mar e natureza preservada. O Hotel Transamérica Comandatuba preparou 
uma grande comemoração que inclui shows de artistas como Capital Inicial (dia 31 de dezembro) e 
programação gastronômica com chefs de todo o país. O programa de sete noites com passagem aérea e acesso 
a toda a programação artística e gastronômica tem valores a partir de 10 vezes de R$1.228,00 por pessoa. Um 
diferencial do roteiro é que as saídas dos voos fretados contam com uma sala vip em Guarulhos, ambientada 
especialmente para os hóspedes do resort.  
 
Para se despedir do ano em grande estilo, a última semana de 2011 trará os sabores regionais da Bahia em 
jantar preparado pela famosa Dadá, do restaurante “Varal da Dadá” em Salvador. O Chef Marcos Bassi do 
tradicional “Templo da Carne” em São Paulo, traz o seu renomado churrasco para os hóspedes. Brunchs, ceia 
kasher e jantares temáticos das culinárias tailandesa e espanhola estão entre as outras opções gastronômicas 
 
Na noite da virada, a ceia é servida em uma tenda montada na praia e ambientada com a decoração especial 
de Chris Ayrosa. Uma queima de fogos de artifício e o show da banda Capital Inicial anunciam a chegada do 
novo ano. Durante todas as noites da semana, Dj’s se revezam para animar a pista de dança montada no jardim 
que circunda a piscina. 
  
Para as crianças, o hotel preparou uma série de diversões que vão de peças de teatro a karaokês, aulas de 
circo, competições de natação, gincanas e matinês. Os adolescentes contarão com aulas de surf, shows de 
dança e de humor. 
 
Serviços inclusos na diária:  

  
 Café da manhã e jantar  
 Internet wi-fi 
 Health Club 
 Musculação  
 Spinning 
 Complexo de Natação 
 Cozinha do Bebê 
 Recreação Infantil 
 Campo de futebol oficial (gramado); 
 Campo de futebol society; 
 Quadra poliesportiva; 
 Stand de arco e flecha; 
 Quadras de bocha; 
 Quadras de squash; 
 Barcos à vela 
 Caiaques 
 Windsurf 
 Casa da Criança 
 Casa do Tarzan 
 Biblioteca 

 
Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   
Outras localidades: 0800 012 6060 
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www.transamerica.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. 
 
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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