
 

 
 

Hotel Transamérica apresenta muitas novidades   

Diárias promocionais, pacotes culturais, novo cardápio e diversas atrações são 
realizadas no único resort urbano da capital paulista 

 

São Paulo, 23 de abril de 2013 – O Hotel 
Transamérica São Paulo, considerado 
Hotel Urbano Cinco Estrelas pela 
classificação SBClass do Ministério do 
Turismo, por conta de seu  complexo de 
hospedagem, negócios e entretenimento 
e com completa infraestrutura para 
eventos, é um dos hotéis oficiais da Copa 
do Mundo 2014, creditado pela Fifa, 
apresenta muitas novidades em 2013.   
 
O Transamérica São Paulo traz o programa Diária Cultural, com tarifas especiais de 
hospedagem. A dinâmica consiste em o hóspede apresentar ingressos de atrações 
culturais – shows e espetáculos – para receber desconto especial na hora da reserva. 
As diárias, com café da manhã incluso, quando servido no restaurante, mais acesso wi-
fi gratuito em todas as áreas sociais, apartamentos e áreas de lazer do Hotel, fica a 
partir de R$ 436,00, com validade para o ano todo. 
 
Para os que preferem um pacote completo, com hospedagem, gastronomia e atração 
cultural, o Transamérica proporciona o Pacote Cultural O Mágico de Oz, no valor a 
partir de R$ 540,00, que consiste em diária especial, com café da manhã, e mais um 
par de ingressos para o musical, no setor Balcão II do Teatro Alfa. O pacote inclui 
também cortesias de early check in e late check out, mediante disponibilidade. Outra 
vantagem do pacote são 10% de desconto nos restaurantes e bar do hotel – Verbena, 
Anturius e Piano Bar – que os clientes recebem no dia em que acompanharão o 
espetáculo, apresentando os ingressos na hora do pedido. 
  
Conhecido também como único resort urbano da capital paulista, o Hotel 
Transamérica São Paulo apresenta a Diária Final de Semana. Ideal para estadias curtas, 
o hotel oferece gastronomia, lazer e hospedagens especiais para quem quer aproveitar 
um fim de semana longe da agitação, mas na cidade de São Paulo. As diárias são a 
partir de R$ 495,00 e os hóspedes poderão usufruir da melhor estrutura de lazer, com 
piscina climatizada, quadra de tênis, quadra society, campo executivo de golfe, fitness 
center, sauna e pista de cooper.  
 
 



 

Novidades na Gastronomia 
 

O Restaurante Verbena, reconhecido pelos sabores de sua cozinha 
contemporânea, inaugura um cardápio totalmente revitalizado. 
São 54 novas combinações que podem ser escolhidas em um novo 
tipo de cardápio. Além  do menu impresso dos pratos, os clientes 
do Verbena poderão conhecer as opções para almoço e jantar em 
um Ipad: é o e-menu, novidade que possibilita também a 
harmonização das receitas com bebidas. 

 
Além de apreciar a bela paisagem de área verde e piscina do Hotel 
Transamérica São Paulo, os que optarem por um almoço ou jantar 
no Verbena poderão  escolher entre as sugestões: cinco opções de 
sopas, sete tipos de saladas, três pratos quentes, nove massas, seis 
tipos de risotos, oito receitas com carne vermelha, além de peixes 
e as deliciosas sobremesas como o famoso Pudim HT.  

 
Para quem gosta de Fórmula 1 e happy hour, não pode perder a programação que o 
Transamérica São Paulo, hotel oficial da competição automobilística na capital, está 
preparando, com drinks e petiscos especiais, atrações musicais e exposições de artes, para o 
mês da Fórmula 1 no Brasil, o grande prêmio acontecerá dia 24 de novembro.    
 
Mais informações sobre todas as atrações do Hotel Transamérica São Paulo podem ser 
consultadas via telefone (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) ou 0800-012-
6060 (outras localidades) ou no site www.transamerica.com.br. 
 
 
Mais informações para a imprensa 

 
 
Activa Comunicação (11) 3068-0042 
Fatima Capucci  (11) 9 9242-7909 
Renata Tomasetti  (11) 9 7262-9903 
Danielle Franco (11) 9 7631-4790 

 

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

