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TRANSAMÉRICA ILHA DE COMANDATUBA TRAZ CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EVENTOS 
REALIZADOS EM MAIO E JUNHO 

Com infraestrutura capaz de receber eventos de diversos portes, agências e empresas que 
realizarem eventos no resort terão benefícios no período 

 
Um dos destinos do turismo corporativo e de eventos mais exclusivos do país, o Hotel 
Transamérica Ilha de Comandatuba apresenta um programa especial para os meses de maio 
e junho. Neste período, empresas e agências contam com condições especiais para a 
realização de encontros, reuniões, fóruns e outros eventos de diversos perfis. Dentre os 
benefícios estão a cortesia de uma taxa de montagem para jantar privativo – sendo o cardápio 
composto pelo buffet temático da noite, conforme a programação do Hotel -, comissão de 
15% sobre a hospedagem para parceiros (agências e organizadores de eventos) e Up Grade de 
Coffee Break com opções temáticas, onde o contratante escolhe a opção mais simples e 
utiliza a opção superior. São cinco temas para escolha: Costa do Cacau, Naturalíssimo, Cia do 
Café, Arraial Comandatuba e Ice Break. 
 
Experiência e Diferenciais  
A expertise do staff de eventos do hotel é um dos grandes motivos que levam diversas 
empresas a escolhê-lo. Criativa e antenada com as novas tendências, a equipe sempre busca 
oferecer a melhor solução para surpreender o cliente. A malha aérea que liga a região sul da 
Bahia a todo o Brasil e um aeroporto privativo com capacidade para receber aeronaves de 
grande porte em voos fretados ou privativos também é um grande diferencial.  
 
Paisagem         
Com capacidade para receber mais de 1.000 pessoas, o complexo de eventos do resort conta 
com sete salas, um salão e um espaço aberto que podem ser configurados de maneiras 
diversas para atender ao perfil da reunião, congresso, festa ou encontro. Espaços ao ar ivre 
como a Terra de Gabriela, permitem montagens especiais em uma paisagem de muito verde. 
Para eventos mais inusitados e descontraídos, a Praia Náutica é uma excelente pedida. O 
coqueiral da Praia cria a atmosfera tropical e envolvente que ajuda a tornar cada evento 
único e especial. Com um novo centro de convenções já em construção e com previsão de 
funcionamento no segundo semestre de 2012, a Ilha de Comandatuba passa a ser uma das 
mais completas locações para turismo corporativo e de incentivo.  
 
 

Para informações sobre eventos:  
Tel: (11) 5693-4050 

e-mail: eventos.htic@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. 
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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)  9603-3306 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora - kelly.lobos@krpnet.com.br   
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