
 
 
Sinopse: Para sair da rotina do dia a dia, paulistanos que não vão viajar nas férias de 
Julho contam com toda a estrutura do Hotel Transamérica São Paulo, que oferece tarifas 
especiais nos finais de semana.  
 
Paulistanos têm diária especial no fim de semana para sair da rotina nessas férias 

 
Os paulistanos que não vão viajar nas férias de julho podem aproveitar a diária especial 
do Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br) nos finais de semana. Para 
sair da rotina do dia a dia, o hóspede pode usufruir de todo o conforto e serviços 
oferecidos pelo Hotel com ótimos descontos nas diárias dos apartamentos Superior, Luxo 
e Executivo; e nas suítes Diplomata e Transamérica. A diária é válida para as noites de 
sexta para sábado e de sábado para domingo.  
 
Um dos destaques do Hotel é o espaço “Heath Club”, que conta com campo de golfe, 
duas quadras de tênis, pista de Cooper, piscina climatizada, campo de futebol society, 
fitness center, saunas (seca e a vapor) e salas de massagem. Ao todo, são 15 mil metros 
quadrados de área verde que o hóspede pode aproveitar para praticar atividades 
esportivas e de lazer. 
 
Além disso, quem se hospeda no Hotel desfruta da requintada gastronomia dos 
restaurantes Verbena, especializado em cozinha contemporânea, e Anturius, que se 
destaca pela culinária internacional. A estrutura inclui ainda o Piano Bar, ambiente ideal 
para encontros mais descontraídos e que oferece diversas opções de petiscos e drinks no 
cardápio.   
 
Os 396 apartamentos do Hotel Transamérica São Paulo possuem TV a cabo, cofres 
individuais, telefones com discagem direta, frigobar, room-service 24 horas, lavanderia e 
serviço de concierge, além de vista panorâmica. O Hotel ainda oferece gratuitamente 
Internet wireless em todas as acomodações e áreas sociais.  
 
Valores 
A tarifa especial de fim de semana é de R$ 455,00 para apartamento Superior (antes R$ 
828,00 no balcão). Já a suíte Diplomata custa R$ 1.398,00 (R$ 2.542 no balcão). A diária 
nas suítes Transamérica fica por R$ 1.956,00, enquanto no balcão sai a R$ 3.557,00. 
 
A diária de final de semana do Hotel Transamérica São Paulo inclui café da manhã, 
servido no Restaurante Anturius, até às 10h30. Inclui ainda late check-out cortesia até às 
18h, mediante disponibilidade.  
 
Mais informações sobre a diária especial de fim de semana podem ser obtidas pelos 
telefones (11) 5693-4050 (São Paulo e região metropolitana) ou 0800 012 6060 (demais 
localidades). Ou ainda, no site www.transamerica.com.br, nos menus ‘Promoções’ e 
‘Diária de final de semana’.  
 
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 
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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 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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