
TRANSAMÉRICA COMANDATUBA É ÓTIMA OPÇÃO PARA LUA-DE-MEL 
Flores, champagne e docinhos completam o clima romântico 

 
Depois da odisseia do casamento, é chegada a hora da tão sonhada lua-de-mel. E para 
proporcionar um clima romântico aos pombinhos, o Transamérica Comandatuba preparou um 
pacote que promete tornar a viagem inesquecível. 
 
Em um cenário paradisíaco, uma ilha, o resort é o único que conta com 8 milhões de metros 
quadrados, 21km de praia, 25 mil pés de coqueiros, fauna e flora exuberante e vegetação 
nativa intocada. O local ideal para os casais que viajam em busca de exclusividade. 
 
Para completar o clima romântico, o apartamento é decorado com flores, ½ garrafa de 
champagne e docinhos típicos. O casal ainda tem direito a uma noite no Transamérica São 
Paulo (antes ou após a hospedagem no Transamérica Comandatuba, incluindo café da manhã 
servido no restaurante). O roteiro de viagem, tem diárias a partir de R$ 950* (o casal) e inclui 
hospedagem em bangalô luxo, café da manhã e jantar. 
 

* Mínimo de 7 noites  

Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   
Outras localidades: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 
 
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 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. 
 
Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   
Outras localidades: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 
 

Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Taís Lopes – cel. (11) 991415654 – atendimento KRP – tais.lopes@krpnet.com.br- r.222 
Elaine São Pedro – (11) 984682164 – atendimento KRP – elaine.saopedro@krpnet.com.br r.221 
Renata Margoni – cel. (11) 9603-3306 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
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