
 
 
Sinopse: Hotel Transamérica São Paulo renova mobiliário das áreas sociais para facilitar 
a circulação do grande número de hóspedes e participantes de eventos – mantendo a 
sofisticação e o aconchego.  
 

Hotel Transamérica São Paulo tem nova decoração nas áreas sociais 
 
O Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br) está com nova decoração 
em suas áreas sociais, idealizada para conferir modernidade aos ambientes e facilitar o 
fluxo dos frequentadores em locais como a recepção, por exemplo.   
 
O novo mobiliário adquirido para compor a decoração favorece especialmente a 
circulação do grande número de pessoas que se hospedam no Hotel e que também 
participam de eventos sociais e corporativos, de todos os portes. Muitos, inclusive, são 
realizados nas dependências do próprio Hotel Transamérica São Paulo.  
 
A nova decoração preservou as características de aconchego e sofisticação, muito 
apreciada pelos frequentadores, especialmente hóspedes individuais e familiares. 
 
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 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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