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Transamérica São Paulo tem programação 
especial na Páscoa 

 
Hotel oferece pacote de hospedagem e almoço especial no domingo 

 
São Paulo, abril de 2011 – Para o feriado de Páscoa, que neste ano começa 
na quinta-feira, 21 de abril, com o Dia de Tiradentes, o Hotel Transamérica 
São Paulo oferece pacote de hospedagem e almoço com pratos selecionados 
no domingo de Páscoa. 
 
Entre os dias 20 e 24 de abril, é possível desfrutar de duas diárias no hotel, em 
apartamento superior single ou double, a partir de R$ 530,00 o pacote, com 
cafés da manhã inclusos no restaurante indicado pelo hotel. As reservas 
podem ser feitas 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. 
 
No domingo de Páscoa, um cardápio especial será oferecido no restaurante 
Verbena. Estarão à disposição no menu do dia três opções de entrada, cinco 
pratos principais e três sobremesas, que incluem: Salada de camarão com 
folhas frisée, lolored, endívias, palmito fresco, coração de alcachofra e tomate 
cereja ao aceto balsâmico, azeite e mel. Como opção de prato principal, 
Bacalhau grelhado, favas frescas, tomate cereja e batata, azeite de alho e 
alecrim e Torta de maçã morna ao mel de trufas e sorvete de creme. O valor do 
almoço é fixo: R$ 145,00 por pessoa, com uma taça de Kir Royal de cortesia. 
Demais bebidas serão cobradas a parte. As reservas podem ser feitas pelo 
telefone (11) 5693-4925 ou 5693-4378.   
  

Serviço - Pacote de Páscoa 
Data: de 20 a 24 de abril 
Diárias: duas diárias em apartamento superior single ou double 
Valor: o pacote custa a partir de R$ 530,00  
 
Serviço – Almoço de Páscoa 
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Cardápio: três opções a escolher de entrada, cinco pratos principais e três 
sobremesas a escolher. Inclui uma taça de Kir Royal. Demais bebidas 
cobradas a parte. 
Valor: R$ 145,00 por pessoa 
Reservas pelo telefone: (11) 5693-4925 ou 5693-4378. De segunda à sexta-
feira, das 8h às 17h. 
 
Hotel Transamérica São Paulo 
Endereço: Av. das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro – São Paulo – SP 
Informações e reservas: (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) | 
0800 012 6060 (outras localidades) | e-mail: 
reservashtsp@transamerica.com.br 

 

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 forte influência francesa, 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.  
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