
MODA AGITA AS FÉRIAS DA GAROTADA NO MÊS DE JULHO NO 
TRANSAMERICA ILHA DE COMANDATUBA  

Resort anuncia fretamento extra para a semana temática com saída de São Paulo dia 
19 e retorno 26 

Nas férias do mês de julho, o Transamérica Ilha de Comandatuba contará com grandes 
atrações para a criançada. A garotada terá uma semana mais do que especial para quem curte 
moda: desfilar looks de roupas e acessórios de marcas infantis consagradas no Fashion 
Weekend Kids, de 20 a 27/07.  
Para que toda a família curta essa experiência, o resort oferece pacotes de 7 noites por 10 x de 
R$614,00 - este valor é por pessoa em apartamento superior duplo com café da manhã e 
jantar com bebidas não alcoólicas nas refeições, parte aérea e transfer terrestre inclusos. Há 
ainda a opção de voos fretados exclusivos de SP-Congonhas para o aeroporto do resort 
durante o período e um fretamento extra saindo dia 19 e retornando dia 26/07. Além disso, o 
resort oferece uma grande comodidade para os pais: cortesia de hospedagem para crianças de 
até 11 anos na mesma acomodação dos pais e o almoço desta garotada está garantido no 
Restaurante Beiju. 
 
Moda 
O Fashion Weekend Kids, consagrado evento de moda infantil aterrissa mais uma vez no hotel. 
A Ilha de Comandatuba será palco de desfiles, oficinas e atividades lúdicas para a criançada. 
Em outras edições, personalidades como os atores Henri Castelli, Ricardo Tozzi e Thiago 
Lacerda abrilhantaram o evento. Todas as grifes levam roupas de diversas faixas etárias e 
estilos para que os pequenos tenham a oportunidade de brilhar na passarela. 
O tema principal desta edição do evento é “Festival”, que será explorado por meio de 
elementos lúdicos da cenografia com o Hotel Transamérica Comandatuba como paisagem 
principal. A proposta deste ano é transportar os convidados a um mundo de nostalgia dos 
antigos festivais. Algumas das marcas já confirmadas: Mini U.S, Spezzato Teen, Aire, MOS.  
 
Outras opções 
Durante todos os dias do mês, o Transamérica Ilha de Comandatuba conta com uma 
programação diária para a garotada se divertir à beça de acordo com cada faixa etária, sempre 
acompanhado de monitores (a partir dos quatro anos de idade) e em total segurança. Para a 
turminha de 4 a 6 anos de idade, teatrinho, jogos e passeios são a pedida ideal. Gincanas, 
torneios e shows são opções perfeitas para os de 7 a 9 anos. E para a moçadinha de 10 a 12 
anos, os passeios, torneios e aulas de surfe são imperdíveis. Tudo isso em contato com a 
natureza e conhecendo curiosidades sobre a flora e fauna local.  
 
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 

Daniela Luci – cel. (11) 9 9686.8025 - Atendimento KRP – daniela.luci@krpnet.com.br  

Renata Margoni – cel. (11) 9.8698.0126 – Coordenação KRP – renata.margoni@krpnet.com.br  

Kelly Lobos – diretora – kelly.lobos@krpnet.com.br 
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