
 

Hotel Transamérica São Paulo traz Réveillon no estilo rock’n roll  

Músicas dos anos 60, 70 e 80 são temas para comemorar a  
chegada de 2013 

 
São Paulo, 03 de dezembro de 2012 – Quando o mês de dezembro anuncia sua chegada é 

hora de se preparar para as comemorações de final de ano. É nessa hora que uma dúvida 

aparece: o que fazer para brindar o Réveillon?  

Pensando em todos os detalhes para receber a chegada do Ano Novo com muita música, o 

Hotel Transamérica São Paulo, considerado o único resort urbano da cidade de São Paulo, 

está preparando uma festa para lembrar os grandes nomes do Rock’n Roll, seguindo os 

melhores ritmos dos anos 60, 70, 80.  

Com decoração sofisticada e programação especial, o Réveillon Transamérica começa com 

coquetel para os primeiros brindes da noite, jantar com buffet elaborado pelo chef Valter de 

Souza para atender todos os gostos gastronômicos, com inúmeras opções de entradas, 

saladas, frios, guarnições, patês e terrines, defumados, pratos principais e as deliciosas 

sobremesas, como o famoso Pudim HT. A meia noite, queima de fogos de artifício e show com 

a banda Vogue, relembrando os clássicos do Rock. 

A festa de Réveillon do Hotel Transamérica São Paulo tem pacote no valor de R$ 650,00 por 

pessoa, incluindo o coquetel, jantar completo, em mesas compartilhadas com 10 pessoas, com 

bebidas e o show. Para os que desejarem dar uma esticadinha na noite, podem usufruir de 

diárias de hospedagem a partir de R$ 396,00, somando 5% ISS em apartamento Superior Single 

ou Double, com cortesia de hospedagem para até duas crianças na mesma acomodação que os 

pais, tendo café da manhã servido no restaurante, com horário de atendimento estendido 

para às 11h, e late check out até às 18h.  

“O Réveillon do Hotel Transamérica São Paulo é um ponto de encontro de famílias e amigos 

que desejam celebrar as boas energias para o ano que se inicia, curtindo uma festa animada 

sem preocupação”, declara Charles Giudici, gerente geral do Hotel.   

As reservas de hospedagem já podem ser feitas pelo telefone (11) 5693-4050 e para demais 

localidades pelo 0800 012 6060. As reservas das mesas para o jantar deverão ser feitas pelo 

telefone (11) 5693-4925, das 8h às 17h. Crianças de 0 a 5 anos não pagam e aquelas entre 6 e 

12 anos pagam somente a metade do valor do pacote de Ceia na Noite de Réveillon. O Hotel 

Transamérica São Paulo está localizado na Avenida das Nações Unidas, 18.591, em São Paulo.  
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Activa Comunicação (11) 3068-0042 
Fatima Capucci  (11) 99242-7909 
Danielle Franco (11) 97631-4790 
Renata Tomasetti  (11) 97262-9903 

 

 

 


