
 

KRP Relações Públicas 
Rua Haddock Lobo, 1421 – 2º andar 

Jardim Paulista – São Paulo SP CEP 01414-003 

Tel: 3086-3550 

 

 

 
TRANSAMÉRICA COMANDATUBA É INDICADO AO WORLD TRAVEL AWARDS 

2013  
Evento considerado o Oscar do Turismo reúne os melhores do globo 

 
O Transamérica Comandatuba participa mais uma vez do World Traval Awards, maior evento 
de turismo que prestigia empresas do mundo inteiro. O evento apresenta um programa 
abrangente em toda uma gama de prêmios desenvolvidos para reconhecer os setores mais 

importantes da indústria e ofertas de produtos.   
 
O Transamérica Comandatuba concorre em duas categorias no World Travel Awards 2013, 
sendo elas Melhor Resort de Golfe América do Sul com um dos mais modernos campos de golfe do 
Brasil e Melhor Spa Resort Brasil com o Spa Comandatuba by Clarins, único da grife francesa no 
Brasil. 
 
O campo de golfe, com projeto assinado pelo arquiteto americano Dan Blankenship, em uma 
área total de 780 mil m², dos quais 222 mil são de grama, 18 buracos com 6.928 yds, 
preparado para jogos e torneios de padrão internacional em um cenário de completa 
integração com a natureza. 
 
Já o  Spa Comandatuba by Clarins oferece, com exclusividade, tratamentos de beleza e bem 
estar com produtos da Clarins - único da marca francesa no Brasil. O SPA Comandatuba by 
Clarins disponibiliza para seus hóspedes massagens, banhos e rituais energizantes em pacotes 
variados de tratamentos.  
 

O evento tem como objetivo apresentar ao mercado, em seus segmentos os mais importantes 
em serviços de viagens de um país individual e a indústria do turismo. Ele promove e 
desenvolve a indústria global de viagens e turismo ao identificar e premiar a excelência e 
inspirar seus praticantes para elevar continuamente os padrões de seus produtos e oferta de 
serviços. Os prêmios são apresentados em três níveis: nacional, regional e prêmios mundiais. 
 
Na etapa América do Sul, o Transamérica Comandatuba concorre ao lado de outros seis hotéis 
da Venezuela, Uruguai e Argentina. A votação, on-line, possibilita que executivos, 
profissionais de viagens e turismo possam participar. Todos os votos são auditados 
internamente para garantir a validade de cada voto individual. A cerimônia para América 
Central e América do Sul ocorre em 20 de julho em Lima, enquanto a premiação final 
acontecerá em Las Vegas. 
 
Especificações: 
Comandatuba Ocean Course: 18 buracos 
Projeto e Execução: Dan Blankenship 
Área total do campo: 780.000m2 / 222.000m2 de grama 
Par: 72 

Champioship Course: gold 6928 yards/blue 6426 yards 
Resort Course: white 5712 yards/ red 5078 yards 
Tipos de Grama: Tee - Bermuda Tifway. Fairway - Bermuda Tifway. Green - Bermuda 
Tifdwarf. 
 
Casa do Golfe e área de prática: 
Sede social: Pró-shop, The Ocean View Bar, sala de estar, banheiros e recepção. 
Drive Range: Áreas de Tee com 3.000 m² para até 30 jogadores ao mesmo tempo, área total 
de 36.000 m² e comprimento superior a 300 jardas. 
 
Putting Green: Área de 3.000 m² oferecendo condições para 30 jogadores ao mesmo tempo. 
Chipping Green: Área de treino que comporta a prática simultânea de 6 jogadores. 
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Facilidade e Serviços: 
Golf Cart: Elétricos. 
Serviço de Caddie: Mediante Reserva. 
Locação de Equipamentos: Tacos e bolas para treino. 
Pro-Shop: Vendas de equipamentos e acessórios. 

Casa de Taco 
 
Serviços: 
Reservas de horários de saídas; 
Organização de torneios e clínicas; 
Informação sobre calendário de eventos; 
Traslados de jogadores e equipamentos. 
 
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   
Taís Lopes – atendimento KRP – tais.lopes@krpnet.com.br 
Elaine São Pedro – cel. (11) 8468-2164 – atendimento KRP – elaine.saopedro@krpnet.com.br – 

r.221 
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora  
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