
 
 
 
Sinopse: Hotel Transamérica São Paulo, em parceria com a Andanças Turismo, oferece 
pacote para duas pessoas que inclui passeio de helicóptero pelos principais pontos da capital 
paulista, além de hospedagem em apartamento de luxo. 
 

Pacote do Hotel Transamérica São Paulo oferece passeio de helicóptero 
 
O Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br), em parceria com a Andanças 
Turismo, oferece um pacote especial para quem deseja visitar os principais pontos da cidade 
de São Paulo de helicóptero. Além do voo panorâmico de aproximadamente 30 minutos, o 
pacote inclui diária com café da manhã e jantar, com direito a taça de vinho. Custa a partir de 
R$ 2.450,00, com hospedagem em apartamento de luxo. 
 
O passeio de helicóptero começa no Campo de Marte e passa por pontos importantes da 
capital paulista, como o Centro Histórico, Estádio do Pacaembu, Av. Paulista, Parque do 
Ibirapuera, região do Aeroporto de Congonhas, Museu do Ipiranga, Autódromo de Interlagos 
e Morumbi. O voo termina com a chegada ao Hotel. 

Com o pacote, o hóspede também tem a oportunidade de aproveitar as opções de lazer 
oferecidas pelo Hotel Transamérica São Paulo, considerado o único Hotel Resort da capital. 
O “Health Club”, complexo de lazer e relaxamento, possui uma área verde de 15.000 m², 
com opções de lazer que incluem um mini-campo de golfe, piscina climatizada a 27ºC, duas 
quadras de tênis, campo de futebol society, fitness center, massagem, sauna e pista de 
Cooper.   

 
Mais informações: 

 No site www.transamerica.com.br, nos menus ‘Promoções’, ‘Pacotes e Diárias’ e 
‘Pacote Especial com Helicóptero’. 

 Andanças Turismo – www.andancastur.com.br – (11) 2945-8828.  
 
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.  
 

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


 
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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