
 

 

 
Sinopse: Para jogar ou ter aulas de golfe no Transamérica São Paulo não é preciso ser 
hóspede. Hotel é o único da capital que possui campo executivo, com putter green de 9 
buracos 
 

Hotel oferece aulas e locação de campo executivo de golfe 
 
Para começar a jogar golfe não é preciso ser sócio de algum clube da modalidade, nem 
mesmo ter os equipamentos necessários. Basta dirigir-se ao Hotel Transamérica São 
Paulo e fazer a inscrição para ter aulas no campo executivo do hotel, com três buracos, 
respectivamente com 85, 90 e 94 jardas. O campo conta ainda com um putter green de 9 
buracos. 
 
As aulas de golfe para não hospedes podem ser aproveitadas inclusive pelos que não tem 

os equipamentos, que podem ser alugados no próprio hotel. Desta forma, executivos, 
famílias, turistas brasileiros e estrangeiros, além de passantes que trabalham ou moram 
na capital, tem no campo executivo do hotel uma opção diferente e fácil para treinar 
tacadas.  

As aulas são em geral feitas individualmente e ministradas por profissionais com 
experiência prática. É possível aperfeiçoar o chamado swing e aprender mais sobre a 
estratégia do jogo em situações de dificuldade, já que o campo do Hotel Transamérica 
São Paulo conta com declives, bancas de areia e gramas de espessuras variadas.  

O Transamérica São Paulo tem 15 mil m² de área verde. A dinâmica das aulas de golfe no 
hotel aproveita esse diferencial e procura aliar o treinamento ao prazer de praticar o 
esporte. O objetivo também é o de proporcionar qualidade de vida aos interessados nas 
aulas, reunindo o contato com a natureza presente no hotel e a prática de uma atividade 
física.  

Além disso, também é possível locar o campo para partidas com os amigos. O campo 
executivo de golfe é parte integrante da estrutura do Health Club do Hotel Transamérica 
São Paulo, que oferece ainda diversas outras opções para atividades esportivas, de 
fitness e de lazer. 

O agendamento das aulas e a locação do campo executivo de golfe podem ser feitas de 
segunda a sexta, das 6h às 22h; aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. O 
hotel fica na Avenida das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro – São Paulo – SP e o 
telefone para informações é o (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) | 0800 
012 6060 (outras localidades).   

Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
 
O Hotel Transamérica São Paulo também 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.  
 



 

 

Há opções gastronômicas de 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 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 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. 
 

 


