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TRANSAMÉRICA ILHA DE COMANDATUBA CONTA COM TARIFA ESPECIAL PARA SEGUNDO 
SEMESTRE 

Esporte, relaxamento, gastronomia e bem estar dão o tom das mais de 80 atividades diárias do 
resort 

 
Um dos mais exclusivos destinos do Brasil, o Transamérica Ilha de Comandatuba lança para o segundo semestre 
uma tarifa especial. Com diárias a partir de R$ 848,00, os hóspedes podem conhecer a Ilha de Comandatuba, 
um cenário paradisíaco do sul da Bahia, banhada por sol e mar e com vegetação exuberante. Tudo isso com o 
conforto e a privacidade que um resort cinco estrelas tem a oferecer em 21 quilômetros de praias privativas. 
Do relaxamento nas piscinas de desenho especial que circulam os jardins do hotel à adrenalina dos esportes 
aquáticos como jet ski e windsurfe ao  descanso em redes na brisa da tarde e à gastronomia com sabores de 
todo o mundo, o Transamérica Ilha de Comandatuba é um espaço que fica nas melhores memórias de férias dos 
viajantes. A “special offer” de segundo semestre inclui meia pensão (café da manhã e jantar) e cortesia de 
hospedagem para duas crianças de até 11 anos na mesma acomodação que os pais. A oferta é válida entre 29 
de julho e 30 de novembro, com exceção dos feriados.   
 
Esporte 
São mais de 80 opções de lazer oferecidas diariamente. Para os adultos, há esportes como tênis, vôlei e futebol 
em quadras e campos de medidas oficiais com toda a infraestrutura necessária. Aulas de dança, capoeira e 
alongamento à beira da piscina, além de health club com academia com instrutores e aulas de spinning diárias 
são atividades para quem quer manter o condicionamento em forma. O Comandatuba Ocean Course, campo de 
golfe com 18 buracos que recentemente foi eleito o melhor do Brasil pela revista americana Golf Digest 
oferece cursos de iniciação para quem quer aprender a técnica e teoria do esporte. 
 
Bem Estar e Natureza 
O complexo aquático do resort conta com piscina de padrão semi-olímpico, com raias para natação, cachoeira 
e toboágua. Aqueles que querem relaxar encontram refúgio no Spa Comandatuba by Clarins, que apresenta um 
menu de tratamentos e terapias para alinhar corpo e mente em um ambiente decorado de forma a despertar 
todos os sentidos. Para os amantes da natureza, um passeio pelos 21 quilômetros de praia é a chance de 
contemplar um horizonte de natureza completamente preservada. Ou uma volta de lancha na ilha para 
apreciar o pôr do sol e a paisagem romântica. 
 
Crianças 
Já os pequenos tem espaços exclusivos, como a Casa das Crianças e a Casa do Tarzan. A primeira dispõe de 
quadra esportiva, jogos e brinquedos além de coleções de DVDs, uma piscina infantil e outra especial para 
bebês. Já a Casa do Tarzan é um espaço ao ar livre de interação com a natureza, ideal para brincadeiras que 
estimulam a criatividade como ponte suspensa e parede de escalada. Para comer, o restaurante Beiju é 
exclusivo para as crianças, com um menu com tudo o que a garotada mais gosta de comer, sempre 
supervisionado por  uma equipe de nutricionistas.  
 
Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   
Outras localidades: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 
 
 
Serviços inclusos na diária:  

  
 Café da manhã e jantar  
 Internet wi-fi 
 Health Club 
 Musculação  

http://www.transamerica.com.br/
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 Spinning 
 Complexo de Natação 
 Cozinha do Bebê 
 Recreação Infantil 
 Campo de futebol oficial (gramado); 
 Campo de futebol society; 
 Quadra poliesportiva; 
 Stand de arco e flecha; 
 Quadras de bocha; 
 Quadras de squash; 
 Barcos à vela 
 Caiaques 
 Windsurf 
 Casa da Criança 
 Casa do Tarzan 
 Biblioteca 

 
 
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   
Marco Gondim – cel. (11) 9439-5650 – atendimento KRP – marco.gondim@krpnet.com.br- r.220 
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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