
 

Sinopse: Fãs de Fábio Jr. que aproveitarem a “Diária Cultural” do Hotel Transamérica 
São Paulo, que assegura valor especial na hospedagem mediante apresentação do 
ingresso no check in, concorrem a um encontro com o cantor no camarim após o show.  
  
Fãs de Fábio Jr. aproveitam Diária Cultural e concorrem a um encontro com o ídolo 
 
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 cantor Fábio Jr, que 
se apresenta no Credicard Hall nos dias 1 e 2 de junho, asseguram suas diárias por a 
partir de R$ 396,00 ao apresentarem seus ingressos no momento do check in. Além 
disso, os fãs ainda participam de um sorteio para conhecer Fábio Jr. no camarim após o 
show.  
 
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.  
 
Fábio Jr.  
No espetáculo Fábio Jr. faz releituras de “Paciência”, de Lenine; “Dias Melhores”, do Jota 
Quest; e “Você é Linda”, de Caetano Veloso, que integram o 25º disco da carreira, além 
de sucessos já consagrados como “Caça e Caçador”, “Felicidade” e “Senta Aqui”. O galã 
completa 35 anos de estrada, herança musical repassada aos filhos Fiuk e Tainá, que 
participaram da regravação de músicas como “20 poucos anos” e “Fullgás”. A banda que 
acompanha a turnê tem Amador Longhini, no teclado e direção musical; Álvaro 
Gonçalves, na guitarra e violão; Jotinha, no baixo; Gustavo Barros, na guitarra; Pepa 
D’Elia, na bateria; e Aldo Gouveia e Ellis Negress, nos vocais. 
 
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, 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 
 

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


 

 
 
 
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 Health Club, 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).  
 
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. 
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