
 

 

 
Sinopse: Feche o ano com ‘chave de ouro’ na festa de Réveillon do Hotel mais 
diferenciado de São Paulo. Veja os detalhes de como será a festa deste ano 

 
Transamérica São Paulo terá Réveillon inesquecível 

 
Para aqueles que já estão procurando as melhores opções para passar o Réveillon em 
São Paulo, o Hotel Transamérica (www.transamerica.com.br) preparou para uma 
programação especial, que unirá conforto, diversão e gastronomia, com requinte 
internacional e serviço exclusivo. 
Para quem desejar aproveitar ao máximo a noite da virada o Transamérica terá uma 
diária especial, a partir de R$ 396,00 + 05% de ISS, com direito a café da manhã, que no 
dia 1° de janeiro será estendido até 11h, no Restaurante Anturius.  
Já a festa que o Transamérica São Paulo fará para celebrar a chegada de 2012 também 
tem o tema definido: “Reveillon Mares do Sul”. Para a ceia o chef elaborou um cardápio 
exclusivo, com variedade de frutos do mar, acompanhado de farta mesa de frutas. “Além 
disso, a decoração também será preparada com elementos do oceano, tais como estrelas 
do mar, cavalos marinhos e anêmonas, entre outros”, adianta a Gerente Geral de Vendas, 
Vania Aibara.  
A festa vai começar às 21h, com um coquetel de ‘Boas-Vindas’. O jantar começa a ser 
servido a partir das 22h, com música ao vivo por conta da banda Vogue. Na hora da 
virada, a famosa queima de fogos poderá ser apreciada do campo de golfe do Hotel 
Transamérica SP, outro diferencial do Réveillon do hotel.  
A entrada para o “Reveillon Mares do Sul” do Transamérica São Paulo custa a partir de 
R$ 550,00 por pessoa com mesas compartilhadas. Crianças de 0 a 5 anos não pagam e 
aquelas entre 6 e 12 anos pagam somente a metade do valor. As reservas já podem ser 
feitas pelo telefone (11) 5693-4925, das 8h às 17h.  
A expectativa do Transamérica São Paulo é receber mais de 600 pessoas na noite da 
virada. 
 
Serviço 
Reveillon “Mares do Sul” 
Hotel Transamérica São Paulo  
Avenida das Nações Unidas, 18.591, São Paulo (SP) 
Reservas: (11) 5693-4925, das 8h às 17h 
 
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
 
O Hotel Transamérica São Paulo está entre os cinco melhores hotéis do Brasil para 
eventos. Preparado para todos os tipos de eventos sociais ou corporativos, conta com 23 
salas, sendo nove modulares, podendo receber até três mil pessoas. A infraestrutura 
conta ainda com um cyber point, área de exposições, um auditório e o Business Center 
(espaço com recepção, sala de reuniões e escritório privativos).  
São 396 apartamentos e uma área verde de 15 mil metros quadrados. É o único da 
capital paulista com campo executivo de golfe, além de duas quadras de tênis, pista de 
cooper, piscina climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem.  

http://www.transamerica.com.br/


 

 

O Hotel Transamérica São Paulo oferece opções gastronômicas de alta qualidade, no 
Restaurante Verbena (à la carte, cozinha contemporânea), no Restaurante Anturius 
(cozinha internacional em sistema de Buffet) e no Piano Bar (ideal para realização de 
happy hours,com vista panorâmica para o campo de golfe).  
Trata-se do primeiro de categoria cinco estrelas das Américas a certificar seu sistema de 
qualidade pela ISO 9001. O empreendimento faz parte do Grupo Alfa, conglomerado que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986 e que é composto por empresas de 
diversos setores, tais como Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C. 

 


