
TRANSAMÉRICA COMANDATUBA É DESTINO ROMANTICO EM CENÁRIO 

DESLUMBRANTE PARA VIAGEM NO DIA DOS NAMORADOS 

Terapias e massagens a dois em SPA e passeios especiais são algumas das atrações 

Para que os casais comemorem o Dia dos Namorados em grande estilo, o Hotel Transamérica 

Ilha de Comandatuba conta com opções para fazer da viagem um momento inesquecível na 

vida dos apaixonados. Nos bangalôs com vista para a praia ou nos apartamentos do prédio 

principal, a privacidade e o sossego dão o tom romântico da viagem. As diárias para o mês de 

junho têm valores a partir de R$362,00 por pessoa, com exceção dos feriados. Massagens 

especiais a dois no spa ou passeios de lancha ao redor da ilha para assistir ao pôr do sol com 

um brinde de espumante são algumas das opções charmosas para os namorados que tornarão 

ainda mais intensa a experiência de hospedagem. Diariamente, cerca de 80 atividades de 

lazer estão disponíveis no hotel. 

Massagem a dois e passeio de lancha 

Na Ilha de Comandatuba, cercado por 21 quilômetros de praias preservadas, o resort é o 

aconchego ideal para os casais que viajam em busca de exclusividade. Ali, no Spa 

Comandatuba by Clarins, único da marca francesa no Brasil, uma das atrações é massagem 

com pedras quentes que pode ser realizada pelo casal. O tratamento utiliza a termoterapia 

para aliviar a tensão muscular com o calor das pedras. Sobrepostas em pontos estratégicos 

elas harmonizam os chakras, promovem o relaxamento físico e mental e recuperam a energia 

vital, harmonizando as energias emocionais, mentais e físicas, entre outros benefícios.Um 

passeio de lancha que faz a volta ao redor da ilha é outra opção para quem quer dividir 

ocasiões especiais. Em uma embarcação moderna e com tripulação experiente, é possível 

observar o sol se pôr sobre as águas calmas do mar do sul da Bahia. Um brinde com 

espumante e frutas encerra o passeio . Os passeios e tratamentos do spa não estão incluídos 

na diária e devem ser solicitados à recepção.  

Reservas:  

São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   

Outras localidades: 0800 012 6060 

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 

http://www.transamerica.com.br/


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.222 

Renata Margoni – cel. (11) 9603-3306 - coordenadora de atendimento KRP –  

renata.margoni@krpnet.com.br    
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