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Festa de Réveillon traz Império do Oriente ao
Transamérica São Paulo
Hotel celebrará a chegada de 2011 com alta gastronomia, música ao vivo e
queima de fogos
A festa de final de ano do Hotel Transamérica São Paulo levará os presentes
a uma viagem gastronômica por China, Japão, Tailândia e Índia. O tema “O
Império do Oriente” foi o que inspirou a criação do cardápio e a decoração dos
ambientes, onde as famílias poderão confraternizar e aproveitar momentos
agradáveis, celebrando a chegada de 2011.
A comemoração terá início às 21h. No Foyer, um welcome drink recepcionará
os convidados da festa que já poderão sentir o clima oriental em algumas das
bebidas servidas. Um variado buffet com entradas, pratos principais inspirados
na cozinha oriental e sobremesas preparados pelo chef Valter de Souza, além
de suas especialidades, estará disponível para quem quiser se deliciar antes
da virada.
A festa ainda contará com show da Banda Vogue e à meia noite a tradicional
queima de fogos à beira da piscina dará as boas vindas ao ano novo. Para
participar da festa de Réveillon, o valor é R$ 450,00 por pessoa. Crianças até
cinco anos não pagam, e até 12 anos pagam 50% do valor. Além disso, a partir
de R$ 647,00 por pessoa, o Transamérica São Paulo oferece um pacote
especial que inclui festa e hospedagem, com café da manhã incluso, para
aqueles que querem desfrutar das comemorações com mais conforto e
tranquilidade. As reservas devem ser confirmadas mediante pagamento até o
dia 26 de dezembro de 2010.
Hotel Transamérica São Paulo
Réveillon 2010 – “O Império do Oriente”
Horário: início às 21h
Valor da festa: R$ 450,00 por pessoa
Valor do pacote festa + hospedagem: a partir de R$ 647,00 por pessoa, com
café da manhã e taxas de turismo e ISS inclusas.
Mais informações e reservas pelos telefones (11) 5693-4050 (São Paulo e
Grande São Paulo) e 0800 012 6060 (outras localidades), ou pelo e-mail
reservashtsp@transamerica.com.br. | www.transamerica.com.br
Endereço: Av. das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro

