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Comandatuba celebra Natal e Réveillon em
grande estilo
Com shows de Luiza Possi, Double You, Blitz e Roupa Nova, as festas de fim
de ano na ilha serão inesquecíveis
O final do ano está chegando e é hora de reunir a família e amigos para
celebrar o Natal, agradecer as coisas boas que aconteceram em 2010 e dar as
boas vindas ao novo ano que se aproxima. Para tornar esse momento
inesquecível, o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba elaborou uma
programação especial para o período com a tradicional agenda gastronômica,
shows com grandes nomes da música nacional e internacional, além de uma
grade de atividades com passeios, recreação, gincanas esportivas e sessões
de relaxamento.
A programação de Natal e Réveillon têm início no sábado, 18 de dezembro, e
segue até a primeira segunda-feira de 2011, dia 3 de janeiro. Com uma agenda
gastronômica de deixar água na boca de qualquer um, o resort convidou dez
chefs, todos com grande prestígio no cenário nacional e internacional. Eles
criarão pratos exclusivos para os almoços e jantares temáticos e levarão os
hóspedes para uma volta ao mundo através do paladar, com pratos da culinária
francesa, italiana, espanhola, portuguesa, oriental, judaica e, como não poderia
deixar de constar, brasileira. Tudo com muito requinte e luxo.
Atrações musicais para animar as noites em Comandatuba também não irão
faltar. Um lounge personalizado com a assinatura da arquiteta Chris Ayrosa
será montado na Praia Náutica e o local será palco de grandes shows. A
primeira a se apresentar será a cantora e compositora Luiza Possi, que no dia
21 de dezembro canta os sucessos de seu último álbum “Bons ventos sempre
chegam” e interpretar alguns clássicos da MPB e da música pop. Nos dias 23 e
28, é a vez do grupo italiano Double You animar a ilha. Sucesso nos anos
1990, a banda tornou-se mundialmente conhecida com a regravação da música
“Please don’t go”, de KC and the Sunshine Band.
A nostalgia irá tomar conta dos hóspedes no dia 29 e eles irão se esbaldar no
rock contagiante da banda Blitz. Cantando sucessos como “Você não soube
me amar”, “Geme geme”, “Reggae do avião” e “A dois passos do paraíso”
Evandro Mesquita, Juba e William Forghieri (Billy), prometem não deixar

ninguém parado. Depois do show, quem ainda tiver “pique” pode aproveitar a
discotecagem que vai acontecer no espaço Terra de Gabriela.
Na noite da virada, um jantar especial será servido em uma tenda montada na
praia e ambientada com uma super decoração para espalhar boas energias.
Show de fogos de artifícios irá anunciar a chegada do novo ano e o grupo
Roupa Nova assume a festa.
Com repertório repleto de hits como
“Reacender”, “Cantar faz feliz o coração” e “Mais feliz”, Serginho Herval,
Paulinho, Kiko, Nando, Ricardo Feghali e Cleberson Horsth animam os
hóspedes em uma festa cuja única premissa é celebrar a vida e se divertir.
Quem estiver interessado em reunir a família e celebrar Natal e o Ano Novo na
paradisíaca Ilha de Comandatuba deve aproveitar e garantir sua reserva
enquanto há vagas. O pacote com 7 noites para Natal e Réveillon custa a partir
de R$ 6.553,00 e R$ 11.575,00, respectivamente, para o bangalô superior
duplo e inclui pensão completa, ceia, programação de shows, parte aérea ida e
volta (São Paulo/Comandatuba/São Paulo), transfer e taxas de embarque.
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).
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.

