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TRANSAMÉRICA COMANDATUBA RECEBE EQUIPE DA ABRACORP 
 

Localizado em uma ilha do município de Una (sul da Bahia), o Transamérica Ilha de 
Comandatuba foi o local escolhido pela ABRACORP (Associação Brasileira de Agências de 
Viagens Corporativas) para a realização de sua última reunião mensal e festa de 
confraternização, ambos deste ano. Na ocasião, os 40 diretores/proprietários e seus 
acompanhantes, poderão desfrutar de toda estrutura da ilha. A festa de confraternização 
acontecerá entre os dias 29/11 e 02/12. Já no dia 30 de novembro, na parte da manhã, o 
economista Dr. Roberto Macedo ministrará a palestra “O que podemos esperar dos próximos 
dois anos do Governo Dilma e os impactos no turismo, em especial, no turismo de negócios”. 
 
Na ocasião, os participantes poderão conhecer de perto as instalações do novo Centro de 
Convenções do Transamérica Ilha de Comandatuba, lançado na segunda quinzena de outubro 
e que tem capacidade para receber até 1,2 mil pessoas. 
 
Sobre o novo Centro de Convenções: 
A arquitetura do Centro é marcada por traços bem definidos, linhas retas, estética clean e 
elegante, além de aspectos sutilmente contemporâneos. Com capacidade para receber até 
1,2 mil pessoas – entre visitantes e funcionários – o Centro tem uma área construída de mais 
de 6 mil metros quadrados. 
 
O projeto compreende uma área central (principal) de convenções com cerca de 1850 metros 
quadrados, em formato retangular, com várias divisórias removíveis e acústicas em seu 
interior. Essa solução permite a composição de até 14 ambientes para a realização simultânea 
de vários eventos – shows musicais, jantares empresariais, palestras, lançamentos de produtos 
e convenções em geral. “Essa solução funcional e prática, atrelada à composição harmônica 
dos elementos arquitetônicos, foi o grande destaque desse projeto”, afirma Ricardo Julião.  
 
Tecidos e madeira compõem as divisórias, placas acústicas de madeira foram usadas nas 
alvenarias e forro acústico também foi utilizado (teto). A entrada do centro chama atenção 
pelo pergolado metálico, com cobertura de vidro, para uma recepção convidativa e 
confortável dos visitantes. A área que contorna o centro principal abrange salas de apoio, 
áreas de serviços, e um grande foyer com piso de porcelanato e desenhos de iluminação 
provenientes do teto.  
 
O Centro de eventos foi implantado em uma área anteriormente ocupada por quadras 
esportivas e tem nos arredores uma rica vegetação natural, com destaque para o mangue 
como pano de fundo. A localização foi cautelosamente estudada, de forma a facilitar o acesso 
dos hóspede e visitante do 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. 
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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. 
 
 
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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