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TRANSAMÉRICA COMANDATUBA RECEBE DIRETORIA DA ABGEV 
 

A ABGEV (Associação Brasileira de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas) escolheu o 
Transamérica Ilha de Comandatuba para sediar sua reunião de planejamento estratégica do 
Conselho e da Diretoria, que acontece entre hoje (01/11) e domingo (04/11). Na ocasião, 
todos os conselheiros e diretores poderão conhecer o novo Centro de Convenções de 6 mil m² 
de área construída, com pé direito de 8 metros, inaugurado na semana passada. 
 
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 e charutaria 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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