
 
 

RELEASE PARA A IMPRENSA 

Unic | Josafá Vilarouca, Annelize Conti | (11) 5051-6639  
josafa@unicbuilding.com.br | annelize@unicbuilding.com.br 

 

Transamérica São Paulo tem promoção para 

musical Evita 

Pacote especial do hotel oferece diária e ingressos para assistir ao espetáculo 
com tarifa promocional 

 

São Paulo, abril de 2011 - Mais uma peça teatral de sucesso estreia no Teatro 

Alfa, em São Paulo. O musical Evita conta a história de Eva Perón, uma das 

mais populares primeiras-damas da América Latina em todos os tempos, e 

idolatrada na Argentina. O espetáculo é sucesso mundial, tendo sido 

apresentado em diversos países, entre Áustria, Espanha, México e África do 

Sul. Aqui no Brasil, a peça conta com a direção de Jorge Takla, reconhecido 

como um dos melhores diretores brasileiros de teatro.  

Para quem quiser assistir ao musical e aproveitar toda a tranquilidade de estar 

hospedado ao lado do Teatro Alfa, o Hotel Transamérica São Paulo conta 

com uma promoção especial. De quinta-feira a domingo, o pacote cultural Evita 

oferece uma diária em apartamento superior single ou double mais dois 

ingressos para assistir ao espetáculo. A promoção custa a partir de R$ 447,00. 

Os hóspedes poderão aproveitar o café da manhã servido no restaurante e 

todo o conforto e hospitalidade oferecidos pelo hotel, que possui as mais 

amplas acomodações da cidade. Durante a estadia, é possível apreciar os 15 

mil m² de área verde e desfrutar do campo de golfe, das duas quadras de tênis, 

a pista de cooper, do campo de futebol society, da piscina climatizada, do 

fitness center, das saunas (seca e a vapor) e das salas de massagem. 

Além disso, o hotel está a poucos minutos de grandes centros de compras, 

como os shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim.  

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