
 

Sinopse: Hospedar-se no Hotel Transamérica São Paulo entre os dias 17 e 26 de 
fevereiro custará menos para os hospédes. Hotel criou tarifa diferenciada para o 
Carnaval.  
 

 
Carnaval no Hotel Transamérica São Paulo terá tarifa diferenciada  

 
Turistas e paulistanos que pretendem passar o Carnaval em São Paulo terão um incentivo 
especial do Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br), que criou uma 
tarifa diferenciada para o período que compreende o evento. Entre 17 e 26 de fevereiro, o 
hotel terá diária a partir de R$ 396,00, válida para apartamento superior. Conforme dados 
da SP Turis, em 2011 o número de turistas em São Paulo em função do Carnaval chegou 
a 35 mil, sendo 24,6% deles, estrangeiros.  
 
Para este ano, a expectativa do Hotel Transamérica São Paulo é de aumento de 
demanda por apartamentos, também em função da tarifa diferenciada e devido ao 
crescimento do Carnaval na cidade. No ano passado, vieram para São Paulo 
aproximadamente sete mil estrangeiros e a tendência, para este ano, é que este número 
também cresça, conforme avaliação da SP Turis.  
 
Serviço 
Hotel Transamérica São Paulo  
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro – São Paulo – SP  
Valor da Diária para o Carnaval: A partir de R$ 396,00  
Benefícios: hospedagem em apartamento superior, early check in e late chack out 
(sujeitos à disponibilidade), café da manhã servido em restaurante.  
Informações e reservas: (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) | 0800 012 
6060 (outras localidades) | e-mail: reservashtsp@transamerica.com.br  
Período da promoção: de 17 a 26 de fevereiro de 2012 
Mais informações: www.transamerica.com.br  
 
Sobre o Hotel 
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.  
 
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).  
 

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


 

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. 


