
 
 
Sinopse: Casais podem comemorar o Dia dos Namorados no Hotel Transamérica São Paulo 
com jantar especial, “pacote romântico” na hospedagem e até passeio de helicóptero. 

 
Hotel Transamérica SP oferece programação especial para o Dia dos Namorados 

 
O Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br) está com uma programação 
especial para os casais que desejam comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo. Os 
interessados podem aproveitar o jantar com menu preparado exclusivamente para a data, 
fazer um passeio de helicóptero pela cidade de São Paulo, aderindo ao “Pacote Núpcias”, e 
fechar a noite usufruindo os “mimos” oferecidos no “Pacote Romântico” para hospedagem.  
 
Confira os detalhes abaixo. 
 
Jantar especial  
Aos que preferem uma comemoração mais intimista, o Hotel Transamérica São Paulo 
oferece cardápio especial para o jantar de Dia dos Namorados. Com garrafa de espumante 
nacional Vallontano e bebidas não alcoólicas inclusas, o jantar custa R$ 332,00 para o casal. 
 
Dentre as requintadas sugestões do cardápio estão duas opções de entradas (Salada Frisée, 
Involtini de Salmão Defumado e Mascarpone ao Vinagrete de Mostarda e Torradas de 
Brioche ou Velouté aux Champignons); e quatro opções de pratos principais (Filet Mignon ao 
Funghi Porcini, Aspargos Frescos e Tomate Saporine Confit, ou Codorna Recheada com 
Frutas Secas e Infusão de Tomilho, acompanhada com Purê de Batatas ao Perfume de 
Trufas, ou Risoto de Palmito Fresco ao Couli de Tomate e Ciboulette ou Sofiotti de Queijo 
Brie e Nozes ao Creme de Sálvia Fresca).  Para a sobremesa, o “chef” do Hotel 
Transamérica São Paulo preparou duas delícias: o Petit Gâteau de Laranja, Néctar de 
Curaçau e Mel de Framboesa acompanhado de Sorbet de Limão e o Gateau de Chocolate 
com Framboesa ao Couli de Abacaxi e Gengibre. 
 
Reservas  
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
Telefone: (11) 5593-4925 
Email: aebhtsp@transamerica.com.br 
As reservas são feitas mediante disponibilidade. 

 
Pacote Romântico 
Depois de um jantar especial, os casais ainda podem usufruir do “Pacote Romântico”. Com 
hospedagem em apartamento superior por R$ 674,00, o Hotel Transamérica São Paulo 
dispõe de serviços exclusivos para que seus clientes possam tornar o Dia dos Namorados 
inesquecível.  
 
O pacote inclui diária com café da manhã servido no quarto (mediante solicitação), enxoval e 
decoração especiais, trufas, flores e uma garrafa do espumante Vallontano. Além disso, caso 
haja disponibilidade, pode ser feito o late check-out até às 18h. 
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Durante a estadia, os casais também podem aproveitar todas as instalações e serviços do 
Hotel. No Health Club, por exemplo, os hóspedes têm acesso à piscina climatizada, saunas, 
além de cinco tipos diferentes de massagem. 
 
Informações e reservas: 
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050 
Demais localidades: 0800 012 6060 
Av. das Nações Unidas, 18.591 – São Paulo – SP 
www.transamerica.com.br 
 
Pacote de Núpcias com passeio de helicóptero 
O Pacote de Núpcias é mais uma bela forma de presentear a pessoa amada. Para 
incrementar a comemoração do Dia dos Namorados, o Hotel Transamérica São Paulo, em 
parceria com a Andanças Viagens & Turismo, oferece voo panorâmico de helicóptero para 
duas pessoas, pela cidade de São Paulo. 
 
Com duração de 30 minutos, o trajeto começa no Campo de Marte e passa por pontos 
importantes da capital paulista, como o Centro Histórico, Estádio do Pacaembu, Av. Paulista, 
Parque do Ibirapuera, região do Aeroporto de Congonhas, Museu do Ipiranga, Autódromo de 
Interlagos e Morumbi. O voo termina com retorno ao Hotel. 
 
Jantar (com direito a uma taça de vinho por pessoa) e hospedagem também estão inclusos 
no pacote, cujo valor varia de R$ 2.650,00 a R$ 3.600,00, conforme o tipo de acomodação 
escolhida: apartamento superior, executivo ou suíte Diplomata.   
 
Dentre as cortesias oferecidas junto com a diária estão flores, uma garrafa do espumante 
Vallotano Extra Brut, trufas, café da manhã servido no apartamento (mediante solicitação), 
enxoval especial de núpcias e late check out até às 18h, conforme disponibilidade. Os que 
optam pela suíte Diplomata ainda ganham dois roupões e dois pares de chinelos.  
 
Mais informações: 

 No site www.transamerica.com.br, nos menus ‘Promoções’, ‘Pacotes e Diárias’ e 
‘Pacote Especial com Helicóptero’. 

 Andanças Turismo – www.andancastur.com.br – (11) 2945-8828/ 2609-2253.  
 
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 reuniões e convenções sociais e corporativas, conta com 
23 salas, sendo nove modulares, capacitadas para 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 opções gastronômicas de alta qualidade no Restaurante Verbena, 
que oferece serviço à la carte de cozinha contemporânea, no Restaurante Anturius, que 
serve cozinha internacional em sistema de Buffet e no Piano Bar, com vista panorâmica para 
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o campo de golfe, ideal para realização de happy hours. Trata-se ainda 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 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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