
 

Sinopse: Fãs de André Rieu e Orquestra que aproveitarem a “Diária Cultural” do Hotel 
Transamérica São Paulo asseguram valor especial na hospedagem, mediante 
apresentação do ingresso no check in, e ainda terão direito a transporte para o local do 
show. 
 
Ingresso para André Rieu garante diária especial e transporte para o local do show 

 
Para oferecer vantagens aos interessados em apreciar a variada agenda cultural 
paulistana e, ao mesmo tempo, garantir valores mais atrativos em hospedagem, o Hotel 
Transamérica São Paulo oferece a “Diária Cultural”. Assim, os fãs do violinista e maestro 
holandês André Rieu, que se apresenta no Ginásio do Ibirapuera (entre 29 de maio e 10 
de junho e entre 3 e 11 de julho) com sua Orquestra “Johann Strauss”, asseguram suas 
diárias de hospedagem a partir de R$ 396,00, ao apresentarem seus ingressos no 
momento do check in. Para os shows do músico, a Diária Cultural também incluirá o 
serviço de transfer entre o Hotel e o Ginásio do Ibirapuera. 
 
A ‘Diária Cultural’ oferece valor especial na diária de hospedagem em apartamento 
superior single ou duplo, com café da manhã incluído e servido no restaurante. O valor 
ainda dá direito a early check in e late check out, conforme a disponibilidade.  
 
As reservas para a “Diária Cultural” também podem ser feitas pelo site 
www.transamerica.com.br e por telefone (veja abaixo os contatos). No site, a partir da 
página inicial, o interessado acessa o banner do Hotel Transamérica São Paulo e, em 
seguida, os menus “Tarifas e Promoções” e “Diária Cultural”. No portal do Hotel 
Transamérica, é possível ainda consultar as diversas atrações culturais programadas na 
cidade e para as quais a Diária pode ser aproveitada.  
 
André Rieu e Orquestra 
O violinista e maestro holandês traz sua produção espetacular para o Brasil pela primeira 
vez, após atingir o topo do ranking da Billboard e esgotar todos os ingressos de sua turnê 
mundial em 2009. Em seu espetáculo, os fãs poderão assistir e participar de um concerto, 
cantando e dançando, onde a bela música e as brincadeiras espirituosas dão o tom.  
 
Serviço: 
Hotel Transamérica São Paulo – Diária Cultural - Promoção André Rieu 
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro – São Paulo – SP  
 
Valor da Diária: A partir de R$ 396,00 mediante apresentação do ingresso do espetáculo 
no momento do check-in. Válida para atrações culturais – teatro, shows, musicais, etc – 
com apresentações em qualquer região da cidade de São Paulo. 
 
Benefícios: hospedagem em apartamento superior, early check in e late check 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  
Mais informações: www.transamerica.com.br 
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