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COMANDATUBA OCEAN COURSE É ELEITO MELHOR CAMPO DE GOLFE DO PAÍS PELA GOLF 
DIGEST 

 
O Comandatuba Ocean Course, campo de golfe do Hotel Transamérica Ilha de 
Comandatuba, em Una (Bahia), acaba de ser eleito pela revista americana Golf Digest como 
melhor do Brasil. A publicação, considerada a mais importante dedicada ao esporte, elege, 
anualmente, os melhores campos do mundo e de cada país. Segundo dados da International 
Association of Golf Tourism Operators, o mercado de turismo de golfe movimenta 12 bilhões 
de dólares ao ano em todo o mundo, com turistas que gastam de 50 a 60% a mais do que o 
turista tradicional. No Brasil, a Bahia é o principal destino do viajante que pratica golfe.  
 
A premiação reflete o momento especial que o resort vive, apostando forte no desempenho 
do golfe brasileiro nas olimpíadas de 2016. O hotel tem sediado torneios profissionais e 
diversas etapas do Circuito Brasileiro de Golfe, que valem como pontuação para o ranking 
internacional. Além disso, o golfe em Comandatuba também é sinônimo de responsabilidade 
social: os instrutores e caddies são moradores da região que foram treinados pela equipe do 
hotel e, atualmente, participam de provas profissionais.  
 
Desenhado pelo arquiteto Dan Blankenship, circuito do resort, localizado em Una, no sul da 
Bahia, é considerado um dos mais desafiadores campos das Américas, pelo seu desenho que se 
integra à paisagem natural da ilha e utiliza os ventos e a topografia da região como elementos 
do jogo. 
 
 
 
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) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora - kelly.lobos@krpnet.com.br   
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