
Transamérica Comandatuba anuncia oportunidade única e especial 
durante o Corpus Christi e a Copa do Mundo no Brasil  

 

Voos fretados e crianças com hospedagem e refeição free tornam o resort a melhor 
opção para o feriado e as férias prolongadas de julho  

 

Considerado um dos mais desejados resorts de ilha, o Hotel Transamérica Ilha de 
Comandatuba, localizado na Bahia, saiu na frente e já preparou um programa de férias 
para a família, totalmente especial e exclusivo, durante a temporada da Copa do 
Mundo no Brasil e do feriado prolongado de Corpus Christi, de 19 a 22 de junho. O 
local oferece aos hóspedes opções que transformam a estada em momentos 
memoráveis em meio a um verdadeiro paraíso cercado por 25 mil pés de coqueiros, 
fauna, flora exuberantes e vegetação nativa.  
 

O cenário paradisíaco e a integração total com a natureza são inspiradores: 62 mil m² 
de resort e 21 km de praia, piscinas em meio aos jardins, passeios ecológicos, 
gastronomia variada, além de outros inúmeros serviços preparados para o bem-estar e 
diversão dos hóspedes. 
 

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. 
 

“Além da tranquilidade dos nossos voos fretados, que desembarcam diretamente no 
aeroporto a 10 minutos da ilha num momento em que o país estará com a malha 
aérea totalmente comprometida, os hóspedes que optarem pelas férias no 
Comandatuba não pagam pela hospedagem de suas crianças e ainda podem desfrutar 
de uma temporada maior de descanso e lazer em um cenário totalmente especial”, 
afirma Sandro Reis, Gerente de Lazer do Transamérica Comandatuba. 
 

Detalhes dos Pacotes:  
De 15/6 a 5/07 - 7 noites de hospedagem com aéreo em fretamento TAM = 10X de R$ 
399,00/pessoa em apartamento superior duplo. O destaque deste pacote é que duas 
crianças de até 11 anos hospedadas na mesma acomodação dos pais não pagam 
hospedagem e aéreo, somente transfer. No período das férias o resort recebe ainda a 
Escolinha do Milan e o Fashion Weekend Kids.  

 

Pacote de Corpus Christi - Pacote de 4 noites 18 a 22/04 - 10X R$ 296,00/pessoa - 
Valor referente a apartamento superior duplo. Duas crianças de até 11 anos 
hospedadas na mesma acomodação dos pais não pagam hospedagem, somente parte 
aérea e transfer. 
 
 
 

 



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

https://webcorp.matrix.net.br/owa/redir.aspx?C=6dc59ed7212a493fbe9b605c58f27958&URL=http%3a%2f%2fwww.transamerica.com.br%2f

