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TRANSAMÉRICA ILHA DE COMANDATUBA COM PREÇOS ESPECIAIS PARA EVENTOS  
O Centro e Eventos de Comandatuba une trabalho e lazer com serviços exclusivos  

 
Centro de Eventos Comandatuba é listado como um dos melhores destinos de eventos do país 

 
Em maio, o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba oferece tarifa especial para quem 
pretende realizar eventos no resort. Com valores a partir de R$ 395* (por pessoa), com 
hospedagem em acomodação dupla e pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) o 
Transamérica Ilha de Comandatuba dispõe de diversas opções de espaços para realizar os mais 
diferentes estilos de eventos.  
 
Considerado hoje um dos maiores Centros de Eventos da América Latina, em uma área 
construída de mais de 6 mil metros quadrados e com salas modulares, o Centro de Eventos 
Comandatuba permite a composição de até 17 ambientes para a realização simultânea de 
vários eventos – convenções, palestras, workshops, seminários ou lançamento de produtos, 
entre outros. O espaço permite que os hóspedes desfrutem de serviços exclusivos de alta 
qualidade com a melhor da infraestrutura, contando sempre com uma equipe altamente 
selecionada e qualificada para prestar todo tipo de apoio aos visitantes. Além disso, o resort 
ainda é o local ideal para a integração com a natureza com mais de 80 opções de atividades 
para lazer. 
 

* Preço referente a hospedagem válido apenas para o mês de maio/2013. Valores e condições sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

 
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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