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Meninos da Cine convocam fãs a curtirem o
Comandatuba Music Festival
Exclusivo para os hóspedes do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba,
shows irão acontecer todas as sextas-feiras de janeiro
Toda a galera já está animada com a
realização do Comandatuba Music
Festival, a começar pelos garotos do
Cine. A banda é uma das atrações do
evento e irá se apresentar no dia 14 de
janeiro, a partir das 22h, na Praia
Náutica do Hotel Transamérica Ilha de
Comandatuba. Em um vídeo criado
pela banda e postado na Internet, Dh,
Dan, Dave, Dash e Bruno convidam os
fãs e seus pais a passarem as férias de
Verão no resort e, “de quebra”, conferirem o show exclusivo que eles farão no
festival.
Vencedora do troféu revelação nos prêmios Multishow e VMB, da MTV, em
2009, a banda faz o maior sucesso entre os adolescentes, principalmente com
as meninas, que além de curtirem o som dos rapazes, também se amarram no
visual colorido e chamativo dos integrantes do grupo. Animadíssimos com o
festival, os meninos estarão no hotel a partir do dia 8 de janeiro e
permanecerão hospedados até o dia do show. Eles também prometem se
divertirem muito em companhia dos outros hóspedes que forem ao resort para
conferirem seu show.
Além da Cine, as bandas Restart, Fresno e Hori também se apresentarão no
festival nos dias 07, 21 e 28 de janeiro respectivamente. Para conferir o vídeo
que a Cine fez, acesse o endereço http://www.youtube.com/comandatubafest.
Outras informações sobre o festival podem ser obtidas no site
www.comandatubamusicfestival.com.br ou nos perfis oficiais criados no Orkut,
Facebook, Twitter, Myspace e Formspring.

Informações sobre diárias e pacotes
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 aérea
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.
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).

