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Transamérica Ilha de Comandatuba promove seu
primeiro festival de música
Com apresentações das bandas Cine, Fresno, e Hori Restart, o evento irá
agitar a ilha durante todo o mês de janeiro
O fim do ano está chegando e
já é hora de começar a
programar as férias de Verão.
Pensando nisso, o Hotel
Transamérica
Ilha
de
Comandatuba elaborou uma
programação
que
promete
agitar a ilha. Destaque para o
Comandatuba Music Festival,
que terá como atrações as
bandas Restart, Cine, Fresno e
Hori. O evento acontecerá
durante todo o mês de janeiro, sempre nas noites de sexta-feira, com
exclusividade para os hóspedes.
Pe Lanza, Pedro Lucas, Koba e Thomas, da banda Restart, serão os primeiros
a se apresentarem no palco de Comandatuba. Sucesso entre os adolescentes
com suas roupas coloridas, o grupo paulistano faz, no dia 7 de janeiro, o show
de abertura do festival. Na semana seguinte, no dia 14 de janeiro, é a vez do
Cine, que com seus hits “Falo e Faço”, “A Praia” e “Namora Comigo?” não
deixará ninguém parado. Fresno é a atração do dia 21 de janeiro e, para fechar
o festival, a banda Hori, liderada pelo Fiuk, solta o som no dia 28 de janeiro.
Com quatro shows especiais programados, essa é a primeira vez que o hotel
promove um evento dessa categoria. Segundo Heber Garrido, diretor de
marketing e vendas do resort, o Transamérica Ilha de Comandatuba está
preparado para tornar a estada das famílias em Comandatuba inesquecíveis,
com atrações tanto para o público adulto, como jovens e crianças. “Localizada
em uma região paradisíaca e com várias opções de lazer, a Ilha de
Comandatuba reúne todos os requisitos para que os jovens e seus pais tenham
as férias de seus sonhos”, afirma.
Heber Garrido explica que o Comandatuba Music Festival é um produto novo
que o hotel oferece para essas férias de Verão, onde os jovens que estiverem

hospedados no resort poderão encontrar seus ídolos da música teen e interagir
com eles, além de assistirem a shows exclusivos, que acontecerão na própria
ilha. “Enquanto os adolescentes se divertem nos shows, seus pais poderão
aproveitar sua programação tranquilos, pois sabem que seus filhos estarão em
um ambiente seguro e sob os cuidados da staff do hotel”.
Opções também não faltam para o público adulto. Andar de bicicleta, jogar
tênis, squash, futebol ou praticar arco e flecha sentindo a brisa da beira-mar e
cercado pela natureza. O hotel também conta com um parque aquático com
duas piscinas especiais e uma infantil. Para os amantes e curiosos do golfe, o
resort dispõe de um campo profissional, com dezoito buracos, a beira mar.
Para recuperar as energias, a opção é o Spa Comandatuba, um lugar especial
onde o hóspede pode desfrutar de diversas opções de rituais, banhos e
tratamentos corporais que visam aguçar os cinco sentidos e proporcionar uma
incrível sensação de relaxamento.
Para quem deseja se hospedar no hotel em janeiro, o valor da diária do
bangalô duplo superior é de R$ 1.309,00 e inclui pensão completa com bebidas
não alcoólicas durante as refeições e almoço das crianças servido no
restaurante Beiju. Outra opção é o pacote com sete noites, cujo valor para o
bangalô duplo superior é de R$ 6.112,00 por pessoa, e inclui passagem aera
ida e volta (São Paulo/Comandatuba/São Paulo), pensão completa com
bebidas não alcoólicas durante as refeições, transfer, taxas de embarque e
almoço das crianças servido no restaurante Beiju. Os jovens com idade até 11
anos de idade não pagam pela hospedagem se ficarem na mesma
acomodação dos pais.
Para saber mais informações sobre o Comandatuba Music Festival, acesse o
site www.comandatubamusicfestival.com.br.
Serviço:
Show da banda Restart
Quando: 07/01/2011
Onde: Praia Náutica
Horário: A partir das 22h
Show da banda Cine
Quando: 14/01/2011
Onde: Praia Náutica
Horário: A partir das 22h
Show da banda Fresno
Quando: 21/01/2011
Onde: Praia Náutica
Horário: A partir das 22h
Show da banda Hori
Quando: 28/01/2011
Onde: Praia Náutica
Horário: A partir das 22h
*Obs.: Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

Mais sobre o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba é o primeiro e mais luxuoso resort
do Brasil. Localizado no município de Una (BA), 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 privativo com capacidade para receber aviões de
grande porte e com estrutura de apoio para vôos privados e comerciais.
O projeto de paisagismo e arquitetura do Hotel Transamérica 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 -, além
de serviço de baby sitter que pode ser solicitado à recepção e atendimento
médico 24 horas (não incluso na diária). 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 e
charutaria são outros serviços oferecidos pelo maior resort brasileiro. Para
relaxar e revigorar corpo e mente, o Spa Comandatuba disponibiliza
massagens, banhos e rituais energizantes em pacotes variados de tratamentos
para os hóspedes. 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 centro de convenções possui nove salas com capacidade para receber mais
de 1.000 pessoas no total. Destes espaços, quatro são moduláveis para
atender a 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.
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.
Para fazer reservas e obter outras informações sobre tarifas e serviços, ligue
para o show room do hotel através dos telefones (11) 5693-4050 (São Paulo
e Grande São Paulo) ou 0800 012 6060 (outras localidades).

