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Hotel Transamérica São Paulo tem novos 
serviços exclusivos 

  
Na área luxo do hotel, o hóspede pode usufruir desde welcome drink no check-

in a cafés da manhã na acomodação   
  
São Paulo, 08 de junho de 2011 – Pensando em transformar a estadia de 
seus hóspedes em uma experiência única e especial, o Hotel Transamérica 
São Paulo disponibiliza novos serviços exclusivos nas acomodações luxuosas 
do Golden Class, andar VIP dedicado as seis diferentes categorias de suítes 
luxo e suíte presidencial, com ambientes de sala de estar e lounge privativo. 
 
Os novos serviços, incorporados ao dia a dia de quem estiver na área Golden 
Class, podem ser conferidos no momento do check-in quando o hóspede é 
recepcionado com um welcome drink servido de sucos, chás e até bebidas 
alcoólicas, adequadas para cada horário da chegada do hóspede. Nas 
acomodações do andar, o café da manhã é servido exclusivamente no quarto, 
sem custo adicional. 
 
De acordo com a programação diária e o número de hóspedes acomodados no 
andar, um Happy Hour especial será servido no lounge privativo, área com 
muito conforto e ideal para pequenos encontros, descanso e até reuniões. 
Durante o happy hour, que acontece das 18h às 21h, estarão disponíveis no 
cardápio bebidas nacionais, canapés, snacks ou até mesmo outras dicas do 
chef. Além disso, cafés, chás, refrigerantes e frutas também serão servidos das 
10h às 18h, sendo ideais para um lanche rápido e apetitoso entre os intervalos 
de descanso durante o dia.   
      
Nas acomodações Golden Premium, o hóspede será recepcionado com brinde 
de boas-vindas. À noite, nas acomodações, o cliente poderá conferir kits 
amenities Trousseau e chocolates que estarão dispostos na abertura das 
camas. Os kits de amenities especiais para mulheres da Acqua Lounge já 
estarão disponíveis nas suítes, além de chaleira, saches de chás, café, leite e 
cappuccino e um balde de gelo, em todo tempo de sua estadia.   
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Todas as experiências que o cliente terá ao ser recepcionado também fazem 
parte das novas instalações da área do Golden Class. Algumas suítes do 
espaço VIP foram reestilizadas e acrescidas de design e sofisticação.  
 
Todos os apartamentos passarão por essas mudanças. Os primeiros já 
reformados e redecorados do hotel estão prontos para uso dos hóspedes. As 
mudanças nas suítes buscaram modernizar os ambientes, adotando um estilo 
contemporâneo, com design clean. A nova decoração traz elementos mais 
modernos, sem perder o requinte usual do Hotel Transamérica São Paulo. 
 
Para o diretor comercial e de marketing do hotel, Claudio Bonuccelli, as 
mudanças foram feitas visando não somente a modernização dos 
apartamentos e serviços diferenciados, mas sim, a satisfação de proporcionar 
aos seus clientes experiências únicas no hotel. “Tivemos o cuidado de pensar 
em cada detalhe dos apartamentos e também nos novos serviços. Seguimos 
os mais altos padrões existentes no mercado para poder atender os diversos 
estilos de hóspedes que recebemos. Pensamos nas facilidades que um 
executivo procura para o trabalho e descanso, no conforto de uma família que 
passará um final de semana e nos grupos de eventos que sempre precisam de 
acomodações amplas e funcionais”, explica o diretor.  
 
Mais sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
 
O Hotel Transamérica São Paulo traz o conceito de tranquilidade em todos os 
serviços que oferece, seja em hospedagem, eventos ou gastronomia. São 396 
apartamentos amplos e bem equipados, com espaços que variam de 32 m² a 
240 m². O hotel também dispõe de uma área verde de 15 mil m², o único com 
campo executivo de golfe, além de quadras de tênis, pista de cooper, piscina 
climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem. 
 
As opções gastronômicas são variadas. O restaurante Verbena é à la carte 
com influência da culinária contemporânea, o restaurante Anturius serve pratos 
da cozinha internacional em sistema de buffet e almoços temáticos para cada 
dia da semana, e o Piano Bar é ideal para realização de happy hours, com 
cardápio rico em opções de petiscos e drinks. 
 
Por estar situado ao lado do Transamerica Expo Center e do Teatro Alfa, o 
Transamérica São Paulo faz parte do maior complexo de negócios para 
eventos da América Latina. Considerado o maior centro de convenções dentro 
de um hotel na cidade, tem 23 salas à disposição, podendo receber até 3 mil 
pessoas. Toda essa infraestrutura conta com o apoio de um business center, 
cyber point e internet sem fio gratuita em todas as suas dependências.  
 
O hotel possui localização privilegiada, situado próximo ao Aeroporto de 
Congonhas, Centro Empresarial de São Paulo e das avenidas Engenheiro Luis 
Carlos Berrini e Faria Lima. Também está a poucos minutos de importantes 
centros de entretenimento, como Credicard Hall, HSBC Brasil, Estádio do 
Morumbi e Autódromo de Interlagos, e grandes centros de compras, como os 
shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim. 



 
O Transamérica São Paulo foi o primeiro de categoria cinco estrelas das 
Américas a certificar seu sistema de qualidade pela ISO 9001:2000, que em 
2010, foi renovado, passando para ISO 9001:2008. O empreendimento faz 
parte do Grupo Alfa, um conglomerado composto por empresas de diversos 
setores como o Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C, e que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986.  
 

Hotel Transamérica São Paulo 
Endereço: Av. das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro 
Telefone: (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) | 0800 012 6060 
(outras localidades) 
reservashtsp@transamerica.com.br | www.transamerica.com.br 
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