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Transamérica São Paulo oferece passeio 

romântico de limusine 
  

Casais poderão conhecer a cidade em grande estilo e desfrutar da alta 
gastronomia do hotel  

  
São Paulo, fevereiro de 2011 –  Que tal começar o dia com um delicioso café 
da manhã servido no restaurante Anturius do Hotel Transamérica São Paulo , 
seguido de um passeio de limusine pelos principais pontos turísticos da cidade 
e almoço em um dos restaurantes do hotel? Este é o novo serviço que o hotel 
coloca à disposição daqueles que querem fazer um programa diferente na 
capital paulista. O passeio dura em torno de quatro horas, passando pela 
Avenida Paulista, Rua Oscar Freire, Parque Ibirapuera e outras atrações, com 
parada no Shopping Cidade Jardim e retorno ao hotel. O pacote romântico com 
as duas refeições inclusas custa R$ 1.600,00 por casal. 
 
Para aqueles que quiserem adicionar um clima romântico ao passeio de 
limusine, podem desfrutá-lo com uma diária em suíte decorada com flores e 
trufas acompanhadas de uma garrafa de espumante. Além do café da manhã e 
almoço, no pacote romântico há também jantar para o casal com uma taça de 
vinho de cortesia para cada um. O pacote com diária em apartamento superior 
custa a partir de R$ 2.400,00 e o casal conta com a vantagem de poder fazer 
check out após as 18h. 
 
Os pacotes são uma parceria entre o Hotel Transamérica São Paulo e a 
Andanças Viagens & Turismo. As reservas podem ser feitas pelo e-mail 
andancastur@uol.com.br ou pelos telefones (11) 6863-0233 e 2945-8828.  
 
Hotel Transamérica São Paulo 
 
Serviço – Passeio de Limusine e noite de núpcias 
 
• 01 Diária na acomodação escolhida;  
• Café da Manhã no Restaurante Anturius;  
• Jantar no Restaurante Anturius ou Verbena (de acordo com a 

disponibilidade);  



• Passeio de Limusine com duração de aproximadamente 4 horas;  
• 1 garrafa de espumante Dubois Extra Brut - Freixenet (Argentina);  
• Trufas;  
• Flores;  
• Enxoval e decoração especial;  
• Late check-out cortesia até as 18h00 (conforme disponibilidade); 
• Valor: a partir de R$ 2.400,00, em apartamento superior 
 
Serviço – Passeio de Limusine 
• Café da Manhã no Restaurante Anturius (servido das 6h às 10h);  
• Almoço no Restaurante do Hotel Transamérica São Paulo;  
• Passeio de Limousine com duração de aproximadamente 4 horas 
• Valor: R$ 1.600,00 por casal 
 
Percurso dos passeios: 
• Marginal Pinheiros;  
• Av. Presidente Juscelino Kubitschek;  
• Parque do Ibirapuera;  
• Av. Paulista;  
• Rua Oscar Freire;  
• Rua Augusta;  
• Av. Faria Lima;  
• Daslu;  
• Parada no Shopping Cidade Jardim;  
• Retorno ao Hotel Transamérica 
 
Endereço: Av. Das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro 
Mais informações e reservas pelos telefones (11) 5693-4050 (São Paulo e 
Grande São Paulo) e 0800 012 6060 (outras localidades), ou pelo e-mail 
reservashtsp@transamerica.com.br. | www.transamerica.com.br 


