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TRANSAMÉRICA COMANDATUBA LANÇA O COMANDAPASS 
A exclusividade agora em forma de presente 

 

O Transamérica Comandatuba apresenta mais uma novidade para quem busca por momentos 
únicos em uma ilha exclusiva, o Comandapass*. São programações especiais com mínimo de 
três noites que podem ser criados para presentear ou de acordo com os planos ou datas 
comemorativas do hóspede como: aniversário, romântico, para amantes do Golfe, ou, sênior  
para quem quer apenas passar uns dias desfrutando o melhor da Ilha com uma programação 
diferenciada.  
 
Também foram criados dois cartões Comandapass Premium, o Dourado e Diamante, para 
quem almeja ter uma ilha paradisíaca à sua disposição por 30 noites de hospedagem. O 
Comandapass Dourado** é personalizado e oferece uma programação ideal para momentos em 
família em meio a um cenário indescritível, inclusive no período do Natal. Já o Comandapass 
Diamante é o objeto de desejo. Com ele, o sortudo conta com acessos exclusivos à ilha, a 
começar pelas datas mais cobiçadas como Carnaval, Natal e Réveillon, onde é só avisar de 
quantos dias precisa para que a reserva seja marcada com todos os serviços de altíssima 
qualidade do Transamérica Comandatuba 
 
Confira alguns dos pacotes que podem ser adquiridos: 
 

Comandapass Aniversário, além do bolo, o aniversariante pode desfrutar de uma revigorante 
massagem no SPA Comandatuba by Clarins para recarregar as energias para poder curtir ao 
máximo seus dias no hotel. 
 
Comandapass Romântico conta com transfer privativo para o casal, do aeroporto ao hotel - 
ida e volta, café da manhã na cama, no primeiro dia de hospedagem e para que a viagem se 
torne inesquecível, um passeio de lancha para comtemplar o por-do-sol, seguido de um jantar 
a beira mar no Restaurante da Praia.   
 
Comandapass Golf. Com ele, o presenteado pode conhecer o campo de Golfe que 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. Além disso, os jogadores podem aproveitar de um cenário paradisíaco, dois green fees 
com um golf cart, uma massagem para o golfista no SPA Comandatuba by Clarins e facilidades 
para hospedagem próximo ao campo. 
 
Comandapass Sênior. Um mix do que há de melhor na ilha – gastronomia internacional, 

atividades esportivas, contato direto com a natureza, entre outras atividades. Sem falar que 
o hóspede desfruta dos serviços e atividades oferecidas com a qualidade e exclusividade que 
só existe em Comandatuba. 
 

* Valores serão de acordo com o tipo de acomodação escolhida, a partir de 3 noites de hospedagem. 
* Comandapass não são válidos para Carnaval, Natal e Réveillon. – exceto o Comandapass Diamante 

** Comandapass Dourado inclui Natal 

Transamérica Comandatuba: 

O Transamérica 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 com capacidade para receber aviões de grande porte e com estrutura de apoio para 
voos privados e comerciais. 
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. 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 



 

KRP Relações Públicas 

Rua Haddock Lobo, 1421 2°andar 

Jardim Paulista – São Paulo – SP  

Tel: 3086-3550 

 

apresenta cinco bares e quatro restaurantes que oferecem desde a cozinha típica baiana a 
exemplares da culinária internacional em dias temáticos. 
 
Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   

Outras localidades: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 
 
Siga o Transamérica Comandatuba no Twitter (@transamericacomandatuba), no Facebook 
(facebook.com/TransaméricaComandatuba) e agora no Instagram 
(#transamericacomandatuba). 
 
 
Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Taís Lopes – cel. (11) 991415654 – atendimento de contas KRP – tais.lopes@krpnet.com.br 
Elaine São Pedro – (11) 984682164 – atendimento KRP – elaine.saopedro@krpnet.com.br 
Thamara Falco – (11) 9 9585.0505 – assistente de atendimento KRP – 
thamara.falco@krpnet.com.br  
Renata Margoni – cel. (11) 9603-3306 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora  
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