
 

Sinopse: Interessados em aproveitar o feriado de Corpus Christi na Capital já podem 
fazer suas reservas no Hotel Transamérica São Paulo. Considerado o único resort 
paulistano oferece o Health Club, um complexo de lazer e relaxamento, além da 
requintada gastronomia dos restaurantes Anturius e Verbena. 

 
Hotel Transamérica SP já aceita reservas para o feriado de Corpus Christi  

 
Turistas e paulistanos que pretendem aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi 
na Capital terão um incentivo especial do Hotel Transamérica São Paulo 
(transamerica.com.br). Entre 7 e 10 de junho, o Hotel oferece o preço da diária a partir de 
R$ 691,50 (mais taxas – 5% de ISS e R$ 4,50 de Taxa de Turismo), válidas para 
apartamento executivo e com café da manhã servido no restaurante.  
 
A proposta é oferecer condições mais atrativas para os interessados em aproveitar os 
dias de descanso na cidade de São Paulo, sem precisar enfrentar os congestionamentos 
típicos das viagens feitas em feriadões. Em termos de serviço, o Hotel Transamérica São 
Paulo oferece um atendimento “cinco estrelas”, com acesso gratuito à internet sem fio (wi-
fi) em todas as dependências, Health Club com diversas opções de lazer, além de 
requintada gastronomia em dois restaurantes e no Piano Bar. 
  
Health Club 
O Health Club está localizado em uma área verde de 15 mil m² e reúne diversos espaços 
para atividades de esporte, fitness e lazer. A estrutura oferece ainda duas quadras de 
tênis profissionais, campo executivo de golfe, quadra de futebol society e pista de Cooper, 
para aqueles que costumam fazer a sua corrida diária. Além disso, a área conta com 
academia preparada, piscina climatizada, saunas e cinco tipos diferentes de massagem 
corporal. 
 
Gastronomia 
O Hotel Transamérica São Paulo abriga três espaços gastronômicos, todos sob o 
comando do chef Valter de Souza. São eles: os restaurantes Verbena e Anturius; e o 
Piano Bar. 
 
Verbena 
O restaurante (a la carte) possui um cardápio contemporâneo, que inclui referências de 
diferentes culinárias. Acompanha uma carta de vinhos com 81 rótulos, entre bebidas 
nacionais e internacionais. Com 90 lugares, o estabelecimento conta ainda com dois 
espaços que podem ser utilizados como privativos sendo ideais para almoços e jantares 
de negócios ou ainda para quem preferir um ambiente mais intimista. 
 
Anturius 
Com 260 lugares, localizado em frente ao jardim, o restaurante Anturius conta com uma 
culinária internacional, que pode ser experimentada diariamente no almoço executivo, em 
um Buffet com variados tipos de saladas, pratos quentes e sobremesas. No entorno do 
Buffet, massas e risotos são preparados na hora, de acordo com a preferência do cliente.  
 
 
 
 

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


 

 
Piano Bar 
Com vista panorâmica para o campo executivo de golfe, o Piano Bar do Hotel 
Transamérica São Paulo apresenta uma carta de bebidas selecionadas: Dry Martini , 
Manhattan e Margarita estão entre os drinks clássicos. O cardápio também traz porções 
de petiscos quentes e frios.  
 
Serviço 
Diária especial para o feriado Corpus Christi/ Hotel Transamérica São Paulo  
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro – São Paulo (SP)  
 
Valor da Diária: A partir de R$ 691,50 + taxas (5% de ISS e R$ 4,50 de taxa de turismo) 
Período: 07 a 10 de junho de 2012 
Benefícios: Hospedagem em apartamento executivo com café da manhã servido no 
Restaurante.  
 
Informações e reservas: (11) 5693-4050 para São Paulo e Grande São Paulo ou 0800 
012 6060 para outras localidades e pelo e-mail reservashtsp@transamerica.com.br  
Mais informações: www.transamerica.com.br  
 
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
Com uma localização privilegiada, o Hotel Transamérica São Paulo está próximo à 
Marginal Pinheiros, o que favorece deslocamentos mais rápidos pela cidade. Também 
está situado nas proximidades de grandes centros de entretenimento, esportes e 
compras, como o Credicard Hall, o HSBC Brasil, o Estádio do Morumbi, o Autódromo de 
Interlagos e os shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim. 
 
O Hotel Transamérica São Paulo oferece 396 apartamentos e é o 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 atua 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. 
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