A Ilha Perfeita
para a sua História

O RESORT MAIS EXCLUSIVO DO PAÍS
HOTEL TRANSAMERICA ILHA
DE COMANDATUBA OFERECE
MAIS DE 80 ATIVIDADES
DIÁRIAS DE LAZER

brasileiro. A área de gastronomia apresenta
cinco bares e quatro restaurantes que
oferecem desde a cozinha típica baiana a
exemplares da culinária internacional em
dias temáticos.

O Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba
é o primeiro e mais luxuoso resort de ilha
do Brasil. Localizado no município de Una,
no litoral sul da Bahia, ele oferece uma
infraestrutura de grandes dimensões.
Conforto, requinte e privacidade se reúnem
em uma paisagem preservada da mata
atlântica. São 363 unidades que se dividem
entre apartamentos, suítes e bangalôs. Um
diferencial é o aeroporto com capacidade
para receber aviões de grande porte e com
estrutura de apoio para voos privados e
comerciais.

O Centro de Eventos possui 26 salas de
trabalho com capacidade para receber
eventos com mais de mil pessoas no total.
São espaços que se encaixam no porte do
evento da empresa. Quatro desses salões são
moduláveis, com 440m2 cada, 8.500m2 de
instalações e pé direito de até 8 metros de
altura que atendem diferentes configurações
de público. Diversos cardápios podem ser
planejados pelo setor de Alimentos e Bebidas
de acordo com o perfil do evento. O hotel
dispõe ainda de uma estrutura comercial
para atender às necessidades de sonorização,
iluminação, tradução e registro dos eventos.

O projeto de paisagismo e arquitetura do
Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba
integra-se à paisagem natural com uma
piscina que serpenteia os jardins do hotel
com cascatas e profundidades diferenciadas.
As crianças contam com espaços e monitores
especialmente treinados para guiar atividades
de diversão - para os que têm mais de quatro
anos de idade. As opções de lazer e esporte
variam de arco e flecha a tênis e pesca.
Também é possível locar equipamentos e
marcar aulas para a prática de esportes
náuticos.
Academia de ginástica, salão de beleza,
lojas de presentes e conveniência são outros
serviços oferecidos pelo melhor resort

A preocupação com o meio ambiente e a
responsabilidade social também norteiam as
ações do hotel desde a sua construção, em
1989. Além de uma usina de compostagem
para transformação do lixo orgânico em
adubo, o resort desenvolve programas
de defesa e preservação do ecossistema
local em parceria com o Instituto Ecotuba.
As atividades integram as comunidades
do entorno na execução de projetos de
ecoturismo e desenvolvimento sustentável
que abrangem do estímulo ao artesanato
ecológico às iniciativas contra a caça de
espécimes nativos.

DIVERSÃO E ESPORTE PARA TODA A FAMÍLIA

HOTEL TRANSAMERICA ILHA
DE COMANDATUBA OFERECE
DEZENAS DE OPÇÕES DIÁRIAS
DE LAZER E ESPORTE
TERRESTRES E AQUÁTICOS
Andar de bicicleta, jogar tênis, squash,
futebol ou arco e flecha sentindo a brisa
da beira-mar e cercado pela natureza. No
Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba
estas são apenas algumas das atividades
que os hóspedes encontram diariamente.
O hóspede terá acesso em seu quarto a
uma programação que informa as atividades
disponíveis com horário, local e se estão
inclusos na diária.
Aulas de dança, capoeira e alongamento
na piscina também fazem parte das opções
de lazer e esporte. Vôlei de praia, surfe,
spinning e divertidas gincanas farão com
que os viajantes exercitem corpo e mente.
Para os passeios ecológicos pela ilha, além
de bicicletas, é possível experimentar o
stand paddle que faz bastante sucesso
com a moçadinha, esqui aquático, caiaque,
wakeboard, passeios de lancha etc.

O parque aquático conta com duas piscinas
especiais. A de padrão semiolímpico tem
raias para natação, além de cachoeira e
um toboágua para tornar a diversão mais
intensa. A outra piscina serpenteia entre
os jardins num desenho que se integra de
forma orgânica ao projeto arquitetônico e
paisagístico do hotel. Além disso, as crianças
contam com piscina infantil e de bebê
localizadas na Casa das Crianças.
Para praticar esportes em turma há dois
campos de futebol com medidas oficiais, dez
quadras de tênis e duas de squash, todos com
iluminação e equipamentos para aluguel.
O Health Club tem sala para exercícios
de musculação, aparelhos de ginástica e
equipamento para monitorar batimentos
cardíacos. As saunas, seca e a vapor e o salão
de beleza, complementam as opções de
estética e relaxamento.

DIVERSÃO E ESPORTE PARA TODA A FAMÍLIA
NÁUTICA E PESCA
Único hotel cinco estrelas do país a
contar com as condições geográficas
ideais e infraestrutura necessária para
a pesca esportiva, o Transamerica Ilha
de Comandatuba tem nas atividades
náuticas um dos seus grandes atrativos.
Ski, Wake board, jet skis, lanchas,
quadriciclos estão entre os equipamentos
disponíveis para locação com instrutores
e monitores à disposição.
Para a pesca oceânica, as lanchas são
equipadas com sistemas modernos de sonda
e navegação, além de iscas, carretilhas e
caniços. Cada embarcação leva até quatro
passageiros, além de um capitão e um
marinheiro que acompanham o percurso
que leva de seis a oito horas de pescaria. A
costa local é considerada o terceiro melhor
destino de pesca de marlin do mundo e a
Ilha fica a apenas uma hora de distância de
barco até o pesqueiro, onde se concentram
marlins azul e branco, além de peixe espada,
badejo, garoupa e mero, entre outros.
A pesca de canal é feita em barcos com
motor de popa e elétricos para até duas
pessoas. Nesta modalidade, os peixes mais
comuns são o robalo, a pescada e a caranha,
entre outros.

GASTRONOMIA
VOLTA AO MUNDO ATRAVÉS
DOS SABORES
Restaurantes e bares do Transamerica
Comandatuba propõem viagem através da
Gastronomia.
No Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba,
o hóspede conta com uma diversidade de
opções gastronômicas que vai da culinária
brasileira à internacional em jantares
temáticos que propõem uma volta ao mundo
através dos sabores. Quatro restaurantes
e cinco bares compõem a área de alimentos
e bebidas do resort.
Os restaurantes Giardino e Bamboo
apresentam noites temáticas em sistema
de buffet que podem trazer desde massas
italianas a pratos tradicionais da culinária
francesa, espanhola ou oriental, entre outras
variedades, além de sobremesas especiais.

A cozinha baiana com suas moquecas de
peixe, frigideiras de mariscos, vatapá
e outras delícias com dendê também
figuram no cardápio. Já o Restaurante
da Praia traz no almoço um menu de
influência mediterrânea que privilegia o
frescor dos frutos do mar. No jantar, além
de disponibilizar um cardápio especial de
pizzas feitas no forno a lenha, o restaurante
também oferece receitas típicas da Bahia.
Completando o complexo de gastronomia, o
restaurante Beiju é voltado para as crianças
e disponibiliza pratos com um toque de
“comfort food” para uma refeição caseira
com tudo que a garotada gosta de comer.
Uma equipe de nutricionistas supervisiona a
execução para garantir que todas as opções
sejam nutritivas e balanceadas.

PÔR DO SOL E MÚSICA
Para assistir ao pôr do sol em uma vista
privilegiada de onde se pode acompanhar as
manobras de barco e jet skis, o Bar do Canal
é a melhor escolha.
O Bar Carambola é o espaço ideal para
lanches e guloseimas acompanhadas de
coquetéis, sucos e outras bebidas no lobby
do hotel. Já o Capitania é a opção para quem
aprecia um bom vinho e música ao vivo em
um confortável lounge para o happy hour.
Nos momentos em que o hóspede estiver
aproveitando a piscina, o Deck Bar oferece
a comodidade de tomar um drink e saborear
petiscos sem sair da água.
O Quiosque da Praia é o ponto onde os
banhistas se refrescam.

EVENTOS COMANDATUBA
ESPAÇO PRIVILEGIADO PARA
EVENTOS CORPORATIVOS
O Centro de Eventos do Hotel Transamerica
Ilha de Comandatuba acomoda mais de
mil pessoas.
O Hotel Transamerica Comandatuba oferece
a combinação perfeita para a realização
de eventos. Considerado um dos maiores
da América Latina, o Centro de Eventos
Comandatuba possui 6.548,26 m² de
instalações, dividido em 26 salas com quatro
salões grandes moduláveis de 440m2 cada,
com flexibilidade para receber diversos
tipos de eventos para até 1.200 pessoas
é ideal para qualquer tipo de evento,
sejam palestras, exposições, congressos,
lançamentos e shows.
Próximo à recepção do hotel, o Centro de
Eventos, apresenta arquitetura projetada
com pé direito máximo de 8 metros, a área
principal, com 1.760 m² permite a realização
simultânea de vários eventos. O staff é
altamente qualificado e atende de forma ágil
os clientes.

CENTRO DE EVENTOS COMANDATUBA
COMANDATUBA - TECNOLOGIA
DE PONTA
A tecnologia de ponta disponível em
toda ilha é outro diferencial. A internet
wi-fi com boa conexão, permite que os
hóspedes estejam conectados o tempo que
precisarem. Som, iluminação e integração
de mídias são um capítulo a parte. Uma
equipe de profissionais especializados
ficam à disposição durante todo o período
do evento. O Centro de Eventos tem ar
condicionado central, geradores, acesso
para carga e descarga, camarim, sala de
TI, vestiário e cozinha própria.
Com o mesmo DNA de sustentabilidade e
respeito à natureza que caracterizou o
resort, desde a sua construção, o Centro
de Eventos Comandatuba segue princípios
de racionalização do uso do espaço físico e
isolamento termoacústico que economiza
energia. Como já acontece atualmente,
todos os resíduos orgânicos gerados na
realização de eventos seguem para a
usina de compostagem e são reutilizados
no paisagismo.

Um diferencial está na infraestrutura que
possibilita organizar jantares temáticos e
luaus, além de shows musicais em espaços
abertos como a Terra de Gabriela, uma
área ao lado da praia particular do hotel
onde podem ser montadas tendas e
palcos para apresentações especiais.
Passeios e outras atividades de lazer
também podem ser preparados de forma
a se encaixarem na programação do
evento. Equipamentos para montagem
de atividades em salas como mesas,
cadeiras, praticáveis e púlpitos de palco
além de serviços como decoração para
jantares e diversas opções de cardápios
estão disponíveis para os organizadores
de eventos. Diárias diferenciadas e
pacotes de passagem aérea e traslados
também estão entre os diferenciais do
resort. “Quem escolhe Comandatuba
como destino para a realização de um
evento terá a tranquilidade de contar
com nossa equipe para que tudo saia
conforme planejado” afirma Sandro Reis,
gerente de lazer e eventos do hotel.

DIVERSÃO
TRANSAMERICA ILHA DE
COMANDATUBA TEM PERSONAGENS
E ATIVIDADES ESPECIAIS PARA A
GAROTADA
Lazer e educação ambiental. É assim que
personagens como os Micos Lili e Micolino e os
caranguejos Zé Guaiamun e João Uçá lideram as
brincadeiras e jogos entre os pequenos hóspedes
do Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba. As
atividades infantis estão incluídas na diária e são
acompanhadas por monitores especializados que
acompanham os maiores de quatro anos de idade.
Todos os dias as crianças têm uma programação
especial e espaços exclusivos para a sua diversão.
Na Casa das Crianças elas contam com piscinas –
uma infantil e outra especial pra bebês – quadra
esportiva, jogos e brinquedos e videoteca.
Na faixa que vai dos quatro aos seis anos de idade,
a opção é por passeios leves, teatrinhos e jogos
educativos. Entre os sete e nove anos de idade,
atividades de esporte, torneios e passeios ocupam
a meninada. Os que têm entre dez e doze anos
de idade, contam com aulas de surfe, dança e
gincanas como pedida certa.

SPA COMANDATUBA BY L´OCCITANE
TODAS AS CORES E AROMAS
DA PROVENCE NO CORAÇÃO
DA ILHA DE COMANDATUBA.
O primeiro Spa L´Occitane em resort
no Brasil foi em Comandatuba e desde
então, somos apaixonados pela marca e
sua forma de ressaltar a beleza e oferecer
uma verdadeira viagem aos sentidos.
Feche os olhos, respire fundo e relaxe
sentindo a tranquilidade do spa e o toque
suave das massagens e tratamentos.
São seis salas para banho e mais seis
salas destinados aos tratamentos secos.
O espaço é um santuário de tranquilidade
e revitalização para o corpo e para
a mente, pensado totalmente dentro dos
mais modernos e sofisticados conceitos
de wellness e oferece tratamentos
clássicos da Provence e alguns que você
só encontra aqui.

GOLFE
O CAMPO DE GOLFE DO HOTEL
TRANSAMERICA COMANDATUBA
É UM DOS MAIS MODERNOS
DO BRASIL
Comandatuba Ocean Course – eleito o melhor
campo de golfe do Brasil pela Revista Golf
Digest Internacional.
Um campo de golfe de 18 buracos com
6.928 yds, preparado para jogos e torneios
de padrão internacional em um cenário de
completa integração com a natureza. Assim
é o Comandatuba Ocean Course, campo de
golfe do Transamérica Comandatuba.
Jogadores profissionais e amadores podem
aliar seu período de férias e lazer com treinos
e aulas com uma equipe especializada e
todos os equipamentos necessários para a
prática do esporte.

Um dos mais modernos campos de golfe
do Brasil, o Comandatuba Ocean Course
tem projeto do arquiteto americano Dan
Blankenship e área total de 780 mil m², dos
quais 222 mil são de grama. A topografia com
ondulações e desníveis suaves, associada
aos ventos oceânicos intensificam o prazer
de jogar no resort e desafiam as habilidades
dos jogadores. O The Ocean View Bar integra
o complexo que conta ainda com uma loja
especializada em acessórios.
O campo é considerado um dos melhores do
Brasil nas pesquisas da revista Golf Digest
USA. Para quem ainda não teve o prazer
de experimentar a modalidade esportiva,
um destaque é o pacote de iniciação que
inclui três aulas de técnicas, posturas e
fundamentos de 50 minutos cada e um
diferencial: uma quarta aula prática jogando
no campo de golfe com o instrutor durante
duas horas.

SUSTENTABILIDADE
RESPEITO COM A NATUREZA E
A COMUNIDADE TRANSAMERICA
COMANDATUBA ESTÁ ENTRE
OS PIONEIROS NA ADOÇÃO DE
ATITUDES SUSTENTÁVEIS E
ECOTURISMO NO PAÍS
O Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba
nasceu com vocação para as questões
da sustentabilidade ambiental e social.
Desde a sua inauguração, em 1989, quando
algumas das preocupações ambientais
ainda estavam em estágio inicial, o hotel
já adotava ações e programas em prol da
preservação da natureza e da integração
com as comunidades locais. Alguns dos mais
bem sucedidos exemplos são a produção
de biodiesel a partir do óleo de cozinha
reciclado, o uso responsável da água e a usina
de compostagem que transforma a matéria
orgânica de modo seguro e ecologicamente
correto em adubo para a jardinagem.
Esta postura também envolve os hóspedes
do resort que podem aderir a atividades de

ecoturismo e educação ambiental como o
Projeto Queloniatuba, que acompanha o
nascimento e a ida para o mar de cerca de 4
mil filhotes de tartarugas marinhas por ano.
A integração com a população do entorno do
resort denota o compromisso do Transamerica
com a participação no cotidiano de quem
mora na ilha. Além de empregar mão de
obra local com programas de treinamento
e capacitação constantes, o hotel organiza
mostras que preservam e valorizam os hábitos
culturais característicos da região a exemplo
da capoeira e das demonstrações de saída
de jangada, canoa, subida de coqueiros,
lançamento de tarrafa, entre outros.
Outro destaque é o estímulo às atividades
econômicas sustentáveis das comunidades
locais como o artesanato feito com folhas
e cascas dos sítios produtores de coco.
Com o apoio do resort, os moradores
passaram a produzir peças de artesanato
com estes resíduos que eram usualmente
queimados. Agora, além de reduzir danos
ambientais, os artesãos de Comandatuba
podem comercializar suas obras no
espaço Ecotuba Fibras Naturais, cedido
pelo hotel.

PERGUNTAS
FREQUENTES
ACESSO, RESERVAS, INFORMAÇÕES GERAIS
Como fazer uma reserva no Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba?
Através dos números:
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050 ou
Outras Localidades: 0800 012 6060
Como obter mais informações?
Para obter mais informações sobre o resort, também é possível agendar uma visita ao
Show Room do Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba, no Hotel Transamerica São
Paulo, através do telefone (11) 5693- 4050. Ou por meio do canal de atendimento do
site (www.transamerica.com.br) ou da Assessoria de Imprensa do resort.
Com que frequência os voos chegam à ilha?
Diversas companhias aéreas têm voos diários para Ilhéus (BA). Além disso, o aeroporto
de Comandatuba recebe voos fretados em feriados, férias de janeiro e julho
e outras ocasiões. Para obter mais informações sobre a agenda de voos fretados,
ligue para (11) 5693-4050 ou 0800 012 6060.
O hotel recebe animais de estimação?
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba não recebe animais de estimação.
Quando foi inaugurado o Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba?
O complexo foi inaugurado em março de 1989, após quatro anos de obras. O Hotel
Transamerica Ilha de Comandatuba nasceu com a proposta de aliar requinte e
conforto em uma região de paisagem exuberante e com o desafio de manter intocável
tudo o que a natureza levou milhões de anos para gerar. Desde a sua inauguração,
os investimentos em manutenção e modernização são constantes. Hoje, o Hotel
Transamerica Comandatuba é o único resort do Brasil situado numa ilha, com
infraestrutura idealizada para proporcionar aos hóspedes total privacidade com
liberdade e segurança.

Como foi seu processo de construção?
Durante o período da construção, foram necessárias 43 mil viagens de balsa para
transportar o material utilizado na obra. Foram nada menos que 10 mil metros cúbicos
de concreto, o equivalente a 27 mil toneladas que encheram 1.500 caminhões, 22 mil
metros de trilhos ferroviários, 845 mil telhas, mais de 8 milhões de tijolos, 7 mil
latas de tinta, 270 mil cerâmicas de piso e mais uma quantidade gigantesca de outros
materiais necessários para levantar um projeto dessa magnitude. Até mesmo a grama
dos jardins veio de São Paulo na forma de placas.
Para transportar todo esse material do continente para a ilha foram construídas
balsas especialmente reforçadas para resistir ao tempo e ao esforço. As embarcações
suportaram viagens feitas durante as 24 horas do dia e com até três caminhões lotados
a bordo. A construção de uma ponte ligando o continente à ilha facilitaria muito o
trabalho, porém toda a magia do lugar estaria comprometida. Durante os quatro anos
da obra, cerca de 15 mil pessoas trabalharam na ilha. Em algumas etapas, o número
de operários chegou a 1.200.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
QUAIS OS PROJETOS QUE O
HOTEL DESENVOLVE NA ÁREA DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL?
Projeto Chama-Maré
Este projeto tem como objetivo a conservação e pesquisa
do ecossistema manguezal, particularmente do caranguejouçá, espécie ameaçada pela pesca predatória e por uma
mortalidade em massa que vem afetando todo o litoral
brasileiro. Além de ser um dos principais responsáveis pela
reciclagem das folhas do manguezal, o berçário da vida
marinha, o caranguejo uçá serve de sustento para muitas
comunidades de baixa renda.
Biólogos vêm realizando pesquisas sobre as populações de
caranguejo-uçá e diagnósticos da situação sócio-econômica
dos coletores de caranguejos. Adicionalmente, são
realizadas atividades de ecoturismo e educação ambiental
em uma passarela pelo manguezal do Transamerica
Comandatuba e, no verão, são divulgadas campanhas para
evitar a captura e consumo de caranguejos fêmeas, abaixo
do tamanho comercial e em período de reprodução.
Projeto Queloniatuba
A conservação e pesquisa das tartarugas marinhas da Ilha
de Comandatuba é o objetivo do Projeto Queloniatuba.
Para tanto, no período de desova, os biólogos realizam
patrulhamentos ao longo da praia para proteção
dos ninhos destas espécies ameaçadas de extinção.
O Projeto surgiu em 1995, quando o Transamérica
Comandatuba doava ovos de galinha semanalmente
como retribuição para os moradores que deixavam
de comer ovos de tartaruga e passavam a ajudar no
cuidado dos ninhos. Hoje em dia, os ovos de galinha
não são mais necessários, pois as comunidades praianas

já estão suficientemente integradas e conscientizadas.
Cada morador que cuida de um ninho passa a ser considerado
um guardião da natureza, recebendo diplomas e brindes de
incentivo. A cada temporada (outubro a abril), o Projeto
Queloniatuba garante a ida para o mar de uma média
de 4 mil filhotes de tartarugas marinhas.
Artesanato Ecológico
Os sítios produtores de coco geram um acúmulo de folhas
e cascas que normalmente são queimados podendo causar
danos ambientais. Desde 1996 há o fomento na utilização
destes detritos por artesões que contribuem para a
conservação do ambiente local e ainda produzem peças
exclusivas que são expostas e vendidas no espaço cedido
pelo Transamerica Comandatuba. Um dos frutos deste
trabalho foi a fundação da Associação de Artesões Grauçá,
formada por artesões do projeto e que hoje caminha com
suas próprias pernas.
Projeto Trans-Ação
Com este projeto há o fomento do trabalho voluntário de
profissionais do Transamérica Comandatuba, engajando-os
em atividades culturais, sociais e ambientais. Com o
apoio do Hotel, vêm sendo implementadas palestras e
atividades de educação ambiental por biólogos e um grupo
de capoeira, o Nação Oruba, atua em várias comunidades
locais do Município de Una.
Integração das comunidades ao Transamerica
Comandatuba
O objetivo deste projeto é permitir uma maior interação das
comunidades a estrutura do Transamerica Comandatuba,
e vice-versa. Ocasionalmente são organizadas mostras
culturais onde moradores locais demonstram atividades
como saída de jangada, canoa, subida de coqueiros,
lançamento de tarrafa e demonstração de capoeira.

HOSPEDAGEM
De quantas acomodações o Hotel
Transamerica Ilha de Comandatuba dispõe?
O hotel dispõe de 363 unidades divididas em:
• 161 apartamentos de luxo
• 78 apartamentos superiores
• 03 suítes júnior
• 04 suítes Luxo
• 06 suítes superiores
• 56 bangalôs superiores
• 02 bangalôs máster
• 52 bangalôs luxo
• 01 bangalô sênior
Quais os tipos de acomodação que o Hotel
Transamerica Ilha de Comandatuba oferece
e qual a capacidade de cada uma?
• Apartamento Luxo: acomodam até 3
adultos ou 2 adultos + 1 criança até 11
anos; possuem 1 cama de casal king size ou
2 camas de solteiro full size.
• Apartamento Superior: acomodam até 3
adultos ou 2 adultos + 2 crianças até 11
anos; possuem 1 cama de casal Queen size
ou 2 camas de solteiro full size; podem
também ser conjugados para o Family Plan.
• Suíte Júnior: acomodam até 2 pessoas e
possuem: 1 quarto com cama de casal king
size e 1 sala.

• Suíte Luxo: acomodam até 2 pessoas e
possuem 2 ambientes: 1 quarto com cama
de casal king size e 1 sala com bar.
• Suíte Superior: acomodam até 2 pessoas e
possuem 2 ambientes: 1 quarto com cama
de casal king size e 1 sala.
• Bangalô Superior: acomodam apenas 02
pessoas que podem optar por: 01 cama de
casal (Queen size) ou 02 camas full size.
• Bangalô Luxo: acomodam até 3 adultos ou
2 adultos + 2 crianças até 11 anos; 01 cama
de casal (king size) ou 02 camas de solteiro
(full size).
• Bangalô Sênior: acomodam até 4 pessoas
e possui: 01 quarto com cama king size
e 1 quarto com duas de solteiro regular.
- Os quartos são separados por uma sala.
• Bangalô Master: Acomoda até 6 pessoas
e possui: 01 quarto com cama king
size; 02 quartos anexos com camas de
solteiro tamanho regular e ampla sala.
- Os anexos são separados pela varanda.
- Quartos com banheiro privativo.

GASTRONOMIA

Quais são os restaurantes e bares do Hotel
Transamerica Ilha de Comandatuba?
Bamboo e Giardino
Cozinha internacional e buffets temáticos.
Localizados no piso inferior, nestes
restaurantes são servidos café da manhã e
jantar inclusos na diária. As especialidades
regionais dão o tom do café da manhã
em um buffet variado com diversas opções.
À noite, jantares temáticos apresentam a
gastronomia de diversas regiões do mundo.
Aberto diariamente. Restaurante climatizado.
Café da manhã das 7h às 10h30; almoço das
12h às 15h30 (aos sábados, feijoada) e jantar
das 19h às 22h30.
Restaurante da Praia ($)
Restaurante à la carte, descontraído,
entre a piscina olímpica e a praia. Almoço:
culinária baiana, com peixes e frutos do
mar, grelhados na hora, além de petiscos
e drinks, das 12h às 17h. Jantar: cardápio
mediterrâneo e pizzas preparadas em forno
à lenha, das 19h às 22h30.
Beiju
Ponto de encontro da garotada, o Beiju
tem um cardápio elaborado especialmente
para elas, em um ambiente descontraído.
O preparo das refeições é acompanhado por
uma equipe de nutricionistas para garantir
uma alimentação saudável e balanceada.
Almoço das 11h às 14h30 e jantar das 18h
às 20h30.
Deck Bar ($)
Instalado no ambiente da piscina, oferece
drinks, cervejas, refrigerantes, sucos e água
de coco que podem ser consumidos dentro
ou fora da piscina. Petiscos e lanches leves
complementam as opções. Das 10h às 17h,
na piscina central. Petiscos servidos a partir
das 12h.

Praça do Sorvete ($)
Apresenta os deliciosos sabores do sorvete
premium “La Basque” para refrescar as
tardes dos hóspedes. Aberta diariamente das
12h às 17h.
Bar Carambola ($)
Ambiente descontraído, ao lado das mesas de
snooker onde são servidos lanches rápidos,
café e drinks. Aberto a partir das 10h.
Bar Capitania ($)
Espaço para saborear um bom vinho, ao
som de música ao vivo em um ambiente
elegante e confortável, localizado ao lado da
Recepção. Aberto a partir das 10hs. Música
ao vivo a partir das 19h30. Baixa Temporada:
Música ao vivo a partir das 19h.
Quiosque da Praia ($)
De frente para o mar, é um local ideal para
contemplar a natureza. Bebidas, petiscos e
sanduíches. Aberto das 10h às 17h, apenas
em alta temporada.
Bar do Canal ($)
A melhor escolha para assistir ao pôr do sol
em uma vista privilegiada de onde se pode
acompanhar as manobras de barco e jet skis.
Serve drinks, sucos e snacks.
Aberto, das 10h às 17h.
Sunset - a partir das 17h
The Ocean View Bar ($)
Bar localizado na Casa do Golfe com bebidas
e sanduíches. Diariamente, das 9h às 17h,
inclusive durante os torneios.
Discoteca - Para quem quer esticar a noite,
a nossa dica é curtir com a galera
na Discoteca. Consulte a programação
diária para mais informações. Aberta de
segunda a sábado. Na alta temporada,
aberta de segunda a domingo.
Os serviços assinalados com ($) têm custos
extras não inclusos na diária.

GOLFE
Quais as dimensões do Comandatuba Ocean Course?
O campo de golfe tem 18 buracos e dimensões de
6.928 yards ou 220 mil m².

ng Range

Quais as características do Comandatuba Ocean
Course?
Projetado pelo arquiteto Dan Blakenship, o campo
é dotado de raias largas com ondulações suaves. Na
primeira volta, seis dos nove buracos são margeados
por lagos. Na segunda volta, há quatro buracos em
contato com água e cinco buracos à beira mar, onde o
vento e o terreno intensificam o desafio das tacadas.
O campo é situado entre o mangue e o mar, recortado
com vegetação nativa e coqueiros.

ng Green

ng Green

Telefone

nutenção

ds / Mata

d / Areia

er / Água
Fairway

reen/Tee

Mangue

a do Golf

Driving Range
Putting Green

Qual é a paisagem no entorno do Comandatuba
Ocean Course?
O Hotel Transamerica Ilha de Comandatuba é cercado
de 21 km de praia, 25 mil pés de coqueiros, fauna
e flora exuberantes, bosques e vegetação nativa.
Esse paraíso tropical proporciona aos jogadores que
vão ao Comandatuba Ocean Course desfrutar de um
cenário natural incrível. A vegetação que envolve os
18 buracos, integrando-os à natureza, com areia ao
longo de todas as raias, proporciona uma sensação
ímpar em campos de golfe do Brasil.

Chipping Green
Restrooms and Telephone / Toaletes e Telefone
Maintenance / Manutenção
Woods / Mata
Sand / Areia
Water / Água
Fairway
Green/Tee
Mangrove / Mangue
Club House / Casa do Golf

Há pacotes de aula para iniciantes?
O pacote de iniciação inclui três aulas de técnicas,
posturas e fundamentos de 50 minutos cada e conta
com um diferencial: uma quarta aula prática jogando
no campo de golfe com o instrutor durante duas
horas. O pacote inclui ainda o aluguel de todo o
equipamento necessário.

Itabuna III
8mx5m
Espinha de Peixe
ou Escolar*
Herringbone
or Classroom*

“U”*
U-shaped
layout*

Medidas
Measures
(mt)

M2

Pé-Direito
Ceiling Height
(mt)

Auditorium*

Comandatuba I + II + III + IV

64 x 27,5

1.760

8

1.632

880

560

-

Comandatuba I

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba II

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba III

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba IV

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Centro de Eventos Comandatuba

Salas / Espaços
Rooms / Spaces

EVENTOS

Banquet*

21,5 x 16

344

8

264

180

84

56

Comandatuba I ou IV lateral

16 x 6

96

8

72

56

42

44

Foyer I

31 x 8

248

8

-

-

-

-

Foyer II

31 x 8

248

8

-

-

-

-

Foyer Central

80 x 8

640

8

-

-

-

-

Sala Ilhéus

8x5

40

3

30

16

14

12

Belmonte I ou II

8x5

40

3

30

16

14

12

Itabuna I, II ou III

8x5

40

3

30

16

14

12

Olivença

8x5

40

3

30

16

14

12

Canavieiras I ou II

8x5

40

3

30

16

14

12

Una I, II ou III

8x5

40

3

30

16

14

12

Maraú

8x5

40

3

30

16

14

12

COMANDATUBA I
lateral
16 m x 6 m
Camarins A ou B (com banheiro privativo)

Belmonte I
8mx5m

Banquete*

Comandatuba I ou IV frente

Belmonte I + II ou Itabuna I + II ou
Itabuna II + III ou Canavieiras I + II ou
Una I + II ou Una II + III ou
Itabuna I + II + III ou Una I + II + III

Ilhéus
8mx5m

Auditório*

Belmonte II
8mx5m

80

3

70

120

3

100

-

13

2,3

COMANDATUBA II
16 m x 27,5 m

COMANDATUBA I
frente
16 m x 21,5 m

Itabuna I
8mx5m

10 x 8
15 x 08

40

28

COMANDATUBA IV
56
lateral 49
16 m x 6 m-

-

COMANDATUBA III
16 m x 27,5 m

Olivença
8mx5m

20
28

Canavieiras I
8mx5m

-

Canavieiras II
8mx5m

COMANDATUBA IV
frente
16 m x 21,5 m

Una I
8mx5m
Una II
8mx5m

Administração
+ Apoio
8mx5m

Qual é a capacidade total do
Centro de Eventos?
O Centro de Eventos Comandatuba
acomoda mais de mil pessoas ao
mesmo tempo.
Quantas salas compõem o Centro de
Convenções? Qual a capacidade de
cada uma? Consulte as tabelas ao lado.
Quais os equipamentos disponíveis
para a realização de eventos?
O hotel dispõe de estrutura para a
montagem de atividades nas salas
de reunião, a exemplo de mesas,
cadeiras, praticáveis de palco e
itens de decoração para jantares
em espaços internos e externos.
As atividades de lazer, como
apresentações de bandas e aulas de
esportes, podem ser programadas
para integrarem-se aos eventos.
A área de Alimentos e Bebidas
dispõe de opções variadas de menu
para almoços, jantares, coffee breaks
e coquetéis.

OBSERVAÇÕES:
* As mesas possuem 1,80m de diâmetro.
* Formato Banquete: para as quantidades especificadas, considerar 12 lugares por mesa.
* Formato Meia Lua: para as quantidades especificadas, considerar 07 lugares por mesa.
* Nos salões Comandatuba está sendo contemplado um afastamento de 1,20m da parede ao início do palco + um palco de 4,00m de profundidade + 3,00m entre o palco
e início da montagem (total de 8,20m). Importante: não foi feito um cálculo de capacidade para os casos em que o palco seja alocado na lateral da sala.
* Nas montagens dos salões Comandatuba (lateral) consideramos um afastamento de 2m da divisória para o início da montagem.
* Não está sendo considerado espaço interno para buffet, o qual pode ser posicionado no foyer.
* Para utilização das salas Unas e Itabunas (juntas) foi previsto um afastamento de 3,5m da parede para o início da montagem.
* Para utilização das salas menores de forma individualizada ou duas juntas, o afastamento da parede para o início da montagem ficou em 2,5m.

Una III
8mx5m
Maraú
8mx5m

Espinha de Peixe
ou Escolar*
Herringbone
or Classroom*

“U”*
U-shaped
layout*

Medidas
Measures
(mt)

M2

Pé-Direito
Ceiling Height
(mt)

Auditorium*

Comandatuba I + II + III + IV

64 x 27,5

1.760

8

1.632

880

560

-

Comandatuba I

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba II

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba III

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba IV

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba I ou IV frente

21,5 x 16

344

8

264

180

84

56

Comandatuba I ou IV lateral

16 x 6

96

8

72

56

42

44

Foyer I

31 x 8

248

8

-

-

-

-

Foyer II

31 x 8

248

8

-

-

-

-

Foyer Central

80 x 8

640

8

-

-

-

-

Sala Ilhéus

8x5

40

3

30

16

14

12

Belmonte I ou II

8x5

40

3

30

16

14

12

8x5

Salas / Espaços
Rooms / Spaces

Itabuna I, II ou III

Auditório*

Banquete*
Banquet*

40

3

30

16

14

12

8x5

40

3

30

16

14

12

40

3

30

16

14

12

Una I, II ou III

8x5
Salão Abrolhos
Abrolhos Room
8x5

40

3

30

16

14

12

Maraú

8x5
Foyer Abrolhos

40

3

30

16

14

12

10 x 8

80

3

70

40

28

20

15 x 08

120

3

100

56

49

28

-

13

2,3

-

-

-

-

Olivença
Canavieiras I ou II

Itabuna III
8mx5m

Maraú
8mx5m

ABROLHOS

OBSERVAÇÕES:
* As mesas possuem 1,80m de diâmetro.
* Formato Banquete: para as quantidades especificadas, considerar 12 lugares por mesa.
* Formato Meia Lua: para as quantidades especificadas, considerar 07 lugares por mesa.
* Nos salões Comandatuba está sendo contemplado um afastamento de 1,20m da parede ao início do palco + um palco de 4,00m de profundidade + 3,00m entre o palco
e início da montagem (total de 8,20m). Importante: não foi feito um cálculo de capacidade para os casos em que o palco seja alocado na lateral da sala.
* Nas montagens dos salões Comandatuba (lateral) consideramos um afastamento de 2m da divisória para o início da montagem.
* Não está sendo considerado espaço interno para buffet, o qual pode ser posicionado no foyer.
* Para utilização das salas Unas e Itabunas (juntas) foi previsto um afastamento de 3,5m da parede para o início da montagem.
* Para utilização das salas menores de forma individualizada ou duas juntas, o afastamento da parede para o início da montagem ficou em 2,5m.

P

Itabuna II
8mx5m

Una III
8mx5m

P

Administração
+ Apoio
8mx5m

COMANDATUBA VILLAGE

Belmonte I + II ou Itabuna I + II ou
Itabuna II + III ou Canavieiras I + II ou
Una I + II ou Una II + III ou
Itabuna I + II + III ou Una I + II + III
Camarins A ou B (com banheiro privativo)

P

Aldeia Comandatuba

Medidas
Measures
(mt)

M2

Comandatuba I + II + III + IV

64 x 27,5

Comandatuba I
Comandatuba II

Espinha de Peixe
ou Escolar*
Herringbone
or Classroom*

“U”*
U-shaped
layout*

Pé-Direito
Ceiling Height
(mt)

Auditorium*

1.760

8

1.632

880

560

-

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba III

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba IV

27,5 x 16

440

8

408

220

140

72

Comandatuba I ou IV frente

21,5 x 16

344

8

264

180

84

56

Comandatuba I ou IV lateral

16 x 6

96

8

72

56

42

44

Foyer I

31 x 8

248

8

-

-

-

-

Foyer II

31 x 8

248

8

-

-

-

-

Foyer Central

80 x 8

640

8

-

-

-

-

Sala Ilhéus

8x5

40

3

30

16

14

12

Belmonte I ou II

8x5

40

3

30

16

14

12

Itabuna I, II ou III

8x5

40

3

30

16

14

12

Comandatuba Village
Olivença

8x5

40

3

30

16

14

12

Canavieiras I ou II

8x5

40

3

30

16

14

12

Una I, II ou III

8x5

40

3

30

16

14

12

Maraú

8x5

40

3

30

16

14

12

P

80

3

70

40

28

20

3

100

56

49

28

2,3

-

-

-

-

Salas / Espaços
Rooms / Spaces

Auditório*

ABROLHOS

COMANDATUBA VILLAGE

Salão Abrolhos

400

500

Banquete*
Banquet*

Salão Abrolhos

Belmonte I + II ou
Itabuna Room
I + II ou
Abrolhos
Itabuna II + III ou Canavieiras I + II ou
Una I + II ou UnaFoyer
II + IIIAbrolhos
ou
Itabuna I + II + III ou Una I + II + III

10 x 8

120
ABROLHOS

15 x 08

Camarins A ou B (com banheiro privativo)

-

13

ABROLHOS
P

Comandatuba Village

400

500

OBSERVAÇÕES:
* As mesas possuem 1,80m de diâmetro.
* Formato Banquete: para as quantidades especificadas, considerar 12 lugares por mesa.
* Formato Meia Lua: para as quantidades especificadas, considerar 07 lugares por mesa.
* Nos salões Comandatuba está sendo contemplado um afastamento de 1,20m da parede ao início do palco + um palco de 4,00m de profundidade + 3,00m entre o palco
e início da montagem (total de 8,20m). Importante: não foi feito um cálculo de capacidade para os casos em que o palco seja alocado na lateral da sala.
* Nas montagens dos salões Comandatuba (lateral) consideramos um afastamento de 2m da divisória para o início da montagem.
* Não está sendo considerado espaço interno para buffet, o qual pode ser posicionado no foyer.
* Para utilização das salas Unas e Itabunas (juntas) foi previsto um afastamento de 3,5m da parede para o início da montagem.
P
* Para utilização das salas menores de forma individualizada ou duas juntas,
o afastamento da parede para o início da montagem ficou em 2,5m.

ILHABELA I
14 m x 7 m
ILHABELA II
14 m x 7 m

Salão Abrolhos
Abrolhos Room
Foyer Abrolhos

ILHA DE
ITAMARACÁ
6mx4m

ILHA DE
MARAJÓ
6mx4m

ILHA
GRANDE
6mx4m

ILHA
DO MEL
6mx4m

FERNANDO
DE NORONHA I
18 m x 7 m
FERNANDO
DE NORONHA II
18 m x 7 m

COMANDATUBA VILLAGE

P

P

P

OBSERVAÇÕES:
* As mesas possuem 1,80m de diâmetro.
* Formato Banquete: para as quantidades especificadas, considerar 12 lugares por mesa.
* Formato Meia Lua: para as quantidades especificadas, considerar 07 lugares por mesa.
* Nos salões Comandatuba está sendo contemplado um afastamento de 1,20m da parede ao início do palco + um palco de 4,00m de profundidade + 3,00m entre o palco
e início da montagem (total de 8,20m). Importante: não foi feito um cálculo de capacidade para os casos em que o palco seja alocado na lateral da sala.
* Nas montagens dos salões Comandatuba (lateral) consideramos um afastamento de 2m da divisória para o início da montagem.
* Não está sendo considerado espaço interno para buffet, o qual pode ser posicionado no foyer.
* Para utilização das salas Unas e Itabunas (juntas) foi previsto um afastamento de 3,5m da parede para o início da montagem.
* Para utilização das salas menores de forma individualizada ou duas juntas, o afastamento da parede para o início da montagem ficou em 2,5m.

Centro de Convenções
Salão Abrolhos
Abrolhos Room
Foyer Abrolhos

ILHABELA I
14 m x 7 m
ILHABELA II
14 m x 7 m

ILHA DE
ITAMARACÁ
6mx4m

ILHA DE
MARAJÓ
6mx4m

FERNANDO
DE NORONHA I
18 m x 7 m
FERNANDO
DE NORONHA II
18 m x 7 m

P

ILHA
GRANDE
6mx4m

ILHA
DO MEL
6mx4m

COMANDATUBA VILLAGE

Fernando de Noronha I

ILHABELA
I
18 x 07
126

ILHA DE
ITAMARACÁ
6 m x3,24 m

ILHA DE
MARAJÓ
6 m x 4120
m

Meia Meia
Half Moon

FERNANDO
64

50

-

56

400

Comandatuba
Village I
Fernando de Noronha

18 x 07

126

3,2

120

Fernando de Noronha II

18 x 07

126

3,2

Fernando de Noronha I e II

18 x 14

252

3,2

Ilhabela I

14 x 07

98

3,2

Ilhabela II

14 x 07

98

3,2

Ilhabela I e II

14 x 14

196

3,2

Ilha do Mel

06 x 04

24

2,9

Ilha Grande

06 x 04

24

Ilha de Marajó

06 x 04

24

Ilha de Itamaracá

ILHABELA I
14 m x 7 m
ILHABELA II
14 m x 7 m

ILHA DE06 x 04 ILHA DE24
ITAMARACÁ
MARAJÓ
6mx4m 6mx4m

ILHA
GRANDE
6mx4m

ILHA
DO MEL
6mx4m

P

Meia Meia
Half Moon

50

120

64

50

-

56

240

160

62

100

112

80

48

32

-

42

80

48

32

-

42

192

120

46

80

84

24

16

12

-

-

2,9

24

16

12

-

-

2,9

24

16

12

-

-

16

12

-

-

2,9
24
FERNANDO
D
DE NORONHA I
18 m x 7 m

FERNANDO
DE NORONHA II
18 m x 7 m

-

500

64

56

FICHA TÉCNICA

Endereço: Ilha de Comandatuba s/nº
Una, Bahia - Brasil
CEP: 45690-000

Informações e reservas

São Paulo e Grande São Paulo – 11 5693-4050
Outras Localidades – 0800 012 6060
e-mail: showroom@transamerica.com.br

Acomodações

363 unidades, de 32 a 114 m²

• Salão de Beleza ($)
• Bicicletas ($)
• Health Club
• Câmbio
• Heliponto ($)
• Salas de Reuniões e Banquetes ($)
• Casa das Fotos ($)
• Sauna
• Cofre de Segurança
• Médico (consultar horários na recepção) ($)
• Squash
• Spa Comandatuba ($)
• Estacionamento
• Missa

Serviços

• Achados e Perdidos
• Cozinha do Bebê
• Náutica ($)
• Atividades Noturnas
• Cyber Point ($)
• Berços
• Dentista ($)
• Discoteca
• Sala de Musculação
• Balsa de Travessia
• Excursões e Passeios ($)
• Sala de Spinning
• Biblioteca
• Tênis

Gastronomia

• Restaurante Beiju
• Restaurante Bamboo
• Restaurante Giardino
• Restaurante da Praia
• Cozinha do Bebê
• Deck Bar
• Bar do Canal
• Bar Capitania
• Bar Carambola
• Quiosque da Praia
• Praça do Sorvete

Esportes e Lazer
Opções Terrestres

• 1 campo de futebol oficial (gramado)
• 1 campo de futebol society
• 1 quadra poliesportiva
• 1 stand de arco e flecha
• 2 quadras de bocha
• 2 quadras de squash ($)
• 10 quadras de tênis com piso rápido ($)
• Bicicletas ($)
• Esportes de praia

Opções Náuticas

• Stand Paddle ($)
• Caiaques
• Esqui Aquático e Wake Board ($)
• Jet-skis (mediante apresentação de
habilitação marítima) ($)
• Lanchas para Passeios e Pesca ($)
• Pesca Oceânica ou de Canal ($)
• 3 piscinas
• Surf (exclusivo para praticantes)
Os serviços e atividades assinalados com ($)
têm custos extras não inclusos na diária.

