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DE MINAS GERAIS DIRETO PARA O TRANSAMÉRICA COMANDATUBA, NA BAHIA 
 
Os moradores de Belo Horizonte, assim como já acontece com os de São Paulo, durante o mês 
de janeiro contarão com voos da TRIP, saindo do Aeroporto de Confins (BH) direto para Una, 
na Bahia, em fretamento exclusivo para hóspedes. O pacote com saída de sábado a sábado 
custa a partir de R$ 4.990 por pessoa, em Apartamento Superior Duplo. No preço está incluso 
passagem aérea em voos fretados pela Belvitur, hospedagem com meia pensão (café da 
manhã e jantar). Cortesia na parte aérea e transfer para até duas crianças de até 11 anos de 
idade, desde que acompanhada dos pais. 
 
As saídas acontecem sempre aos sábados, às 15h. O valor do pacote pode ser parcelado em 
até 10 vezes sem juros, sendo uma entrada + 10 parcelas. O período do fretamento vai de 
05/01 a 09/02/2013. 
 
“Estamos muito contentes com a parceria da Belvitur. Com os voos fretados saindo de Belo 
Horizonte, nossa expectativa é dobrar a quantidade de mineiros no resort, que hoje é 
considerado nosso segundo maior mercado”, explica Sandro Reis, gerente de vendas do 
Transamérica Ilha de Comandatuba. 
 
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 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. 
 
 
Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   
Outras localidades: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 
 
 
Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Elaine São Pedro – cel. (11) 8468-2164 – atendimento KRP – elaine.saopedro@krpnet.com.br – 
r.221 
Marco Gondim – cel. (11) 9163-8854 – atendimento KRP – marco.gondim@krpnet.com.br- r.222 
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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