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A Copa do Mundo 2014 acontece a partir do dia 12 de Junho e o Transamérica Hospitality 
Group – empresa do Grupo Alfa, conglomerado com experiência de mais de duas décadas no 
segmento hoteleiro – tem um representante entre os hotéis que receberá uma seleção 
durante o evento. A seleção de Honduras optou pelo Transamérica Executive Porto Feliz que 
fica a 3km de distância do local escolhido como centro de treinamento da equipe para o 
mundial. 

  
Durante a estadia da seleção, que vai de 09 a 27 de Junho, o hotel ficará totalmente a 
disposição da equipe de Honduras, que solicitou privacidade total durante o período que 
estiverem no Brasil. Foram reservados todos os 74 apartamentos, embora somente 60 
unidades devam ser utilizadas. 

  
Para receber a equipe de atletas e comissão técnica, o Transamérica Executive Porto Feliz 
realizará algumas adaptações para atender aos pedidos da comissão de Honduras. Alguns 
apartamentos terão as camas retiradas para serem adaptados em escritórios, os pontos de 
energia também sofrerão alterações e terão ao menos dois adaptadores para tomadas em 
cada quarto no formato plug estilo americano. A televisão sofrerá mudanças e terá seis canais 
de TV adicionais com idioma espanhol, sendo dois deles canais de Honduras. A alimentação 
será de acordo com as necessidades nutricionais solicitadas e não houve exigência para 
elaboração de pratos típicos do país.  

  
Além das exigências feitas por Honduras, o Transamérica, por conta própria, disponibilizará 
aos atletas uma sala de jogos com ping-pong, pebolim e videogame para os momentos de 
lazer. O hotel também colocará a bandeira de Honduras no mastro durante a estadia da 
seleção em Porto Feliz como forma de uma boa receptividade.  

  
Sobre o Transamérica Hospitality Group:      
O Transamérica Hospitality Group é uma empresa do conglomerado do Grupo Alfa e tem 
experiências de mais de duas décadas no segmento hoteleiro. Atualmente o Transamérica 
Hospitality Group administra 21 empreendimentos hoteleiros localizados na cidade de São 
Paulo e interior paulista, Rio de Janeiro, Curitiba, Vila Velha e Recife. 

  
Os empreendimentos administrados seguem a classificação internacional padrão, segmentados 
em midscale, upscale e luxo. Cada unidade tem uma identificação secundária que os 
categoriza no estilo do cliente, atendendo as suas necessidades em hospitalidade. Os 
empreendimentos são nomeados em Classic, Executive, Prime e Prestige. 

  
Além do Transamérica Hospitality Group, o Grupo Alfa possui as marcas Banco Alfa de 
Investimento, Alfa Arrendamento Mercantil, Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, 
Alfa Seguros e Previdência, além de Agropalma, Águas Prata, C&C Casa e Construção, La 
Basque, Hotel Transamérica São Paulo, Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba, Teatro Alfa, 
Transamerica Expo Center e Vera Cruz Empreendimentos Imobiliários. 

  
Transamérica Hospitality Group: 
Telefone para reservas: 0800 012 4400 ou (11) 5547-1166 
Site: www.transamericagroup.com.br  

  
Siga o Transamérica Hospitality Group no Twitter (@transamericathg), no Facebook 
(facebook.com/TransaméricaHospitalityGroup) e agora no Instagram (#transamericagroup). 
 
Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Caio Moraes – cel (11) 97489-3004 – caio.moraes@krpnet.com.br 
Thaís Vallim – cel. (11) 98698-0127 – thais.vallim@krpnet.com.br  
Kelly Lobos - diretora 
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