
 

Hotel Transamérica promove ação cultural de verão pelo Facebook 

Considerado único resort urbano na capital paulista, promoção traz hospedagem free e 

pares de ingressos de musical para o vencedor 

 

São Paulo, 14 de janeiro de 2013 – Para aproveitar a estação mais quente do ano, o resort 

urbano Hotel Transamérica São Paulo promove em sua página oficial no Facebook 

(facebook.com/hotel.transamerica) o concurso cultural nacional São Paulo como você nunca 

viu! 

É simples participar do concurso, que vai de 14 de janeiro a 06 de fevereiro de 2013. Cada 

interessado só precisa curtir a fanpage do Transamérica São Paulo, se cadastrar na promoção 

por meio do aplicativo Formulário contido na Timeline da página,  completar de maneira 

criativa a frase da promoção São Paulo é mais legal no Verão porque... e torcer para levar uma 

diária de final de semana no hotel, com acompanhante, e um par de ingressos para o 

espetáculo Mágico de Oz, em cartaz no Teatro Alfa.  

Os interessados podem participar quantas vezes quiserem. A frase mais criativa será escolhida 

pela comissão julgadora do Transamérica São Paulo e divulgada no dia 15 de fevereiro, nos 

perfis oficias do Hotel Transamérica, no Facebook e no Twitter @Transamérica_sp. 

Resort urbano 

O Hotel Transamérica São Paulo apresenta a seus hóspedes o Health Club, um completo 

complexo de lazer, esporte e beleza, com piscina adulto e infantil climatizada, quadra de tênis, 

quadra society, fitness center, sauna e pista de cooper, onde as pessoas podem desfrutar de 

diversos serviços e infraestrutura oferecidos a qualquer momento, sendo ideal para os finais 

de semanas. Além de tudo isso, o Transamérica São Paulo conta com um campo executivo de 

golfe e pacotes de massagens que podem ser agendados com antecedência. 

Mais informações para a imprensa 
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