HOTEL TRANSAMÉRICA ILHA
DE COMANDATUBA OFERECE
MAIS DE 80 ATIVIDADES
DIÁRIAS DE LAZER
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba
é o primeiro e mais luxuoso resort 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 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. As opções de
OD]HU H HVSRUWH YDULDP GH DUFR H ÁHFKD
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
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 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
DOWXUDTXHDWHQGHPGLIHUHQWHVFRQÀJXUDo}HV
de público. Diversos cardápios podem ser
planejados pelo setor de Alimentos e Bebidas
GH DFRUGR FRP R SHUÀO GR HYHQWR 2 KRWHO
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.

HOTEL TRANSAMÉRICA ILHA
DE COMANDATUBA OFERECE
DEZENAS DE OPÇÕES DIÁRIAS
DE LAZER E ESPORTE
TERRESTRES E AQUÁTICOS
Andar de bicicleta, jogar tênis, squash,
IXWHERORXDUFRHÁHFKDVHQWLQGRDEULVDGD
beira-mar e cercado pela natureza. No Hotel
Transamérica Ilha de Comandatuba estas
são apenas algumas das atividades que os
hóspedes encontram diariamente. O hóspede
terá acesso em seu quarto e nos tótens
espalhados pelo lobby 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 Wind
Car: veículos movidos a vento que garantem

um passeio relaxante pela areia da praia e
também o stand paddle que faz bastante
sucesso com a moçadinha.
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
FDPSRVGHIXWHEROFRPPHGLGDVRÀFLDLVGH]
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.

TRANSAMÉRICA 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
FDUDQJXHMRV =p *XDLDPXQ H -RmR 8oi OLGHUDP DV
brincadeiras e jogos entre os pequenos hóspedes
do Hotel Transamérica 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.

De quantas acomodações o Hotel Transamérica
Ilha de Comandatuba dispõe?
O hotel dispõe de 363 unidades divididas em:
DSDUWDPHQWRVGHOX[R
DSDUWDPHQWRVVXSHULRUHV
VXtWHVM~QLRU
VXtWHV/X[R
VXtWHVVXSHULRUHV
EDQJDO{VVXSHULRUHV
EDQJDO{VPiVWHU
EDQJDO{VOX[R
EDQJDO{VrQLRU
Quais os tipos de acomodação que o Hotel
Transamérica Ilha de Comandatuba oferece
e qual a capacidade de cada uma?
$SDUWDPHQWR /X[R DFRPRGDP DWp 
adultos ou 2 adultos + 1 criança até 11
anos; possuem 1 cama de casal king size ou
2 camas de solteiro full size.
$SDUWDPHQWR 6XSHULRU DFRPRGDP DWp 
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.
6XtWH -~QLRU DFRPRGDP DWp  SHVVRDV H
possuem: 1 quarto com cama de casal king
size e 1 sala.

6XtWH /X[R DFRPRGDP DWp  SHVVRDV H
possuem 2 ambientes: 1 quarto com cama
de casal king size e 1 sala com bar.
6XtWH6XSHULRUDFRPRGDPDWpSHVVRDVH
possuem 2 ambientes: 1 quarto com cama
de casal king size e 1 sala.
%DQJDO{ 6XSHULRU DFRPRGDP DSHQDV 
pessoas que podem optar por: 01 cama de
casal (Queen size) ou 02 camas full size.
%DQJDO{/X[RDFRPRGDPDWpDGXOWRVRX
2 adultos + 2 crianças até 11 anos; 01 cama
de casal (king size) ou 02 camas de solteiro
(full size).
%DQJDO{ 6rQLRU DFRPRGDP DWp  SHVVRDV
e possui: 01 quarto com cama king size
e 1 quarto com duas de solteiro regular.
- Os quartos são separados por uma sala.
%DQJDO{ 0DVWHU $FRPRGD DWp  SHVVRDV
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.

Quais são os restaurantes e bares do Hotel
Transamérica Ilha de Comandatuba?
Bamboo e Giardino
&R]LQKDLQWHUQDFLRQDOHEXɛHWVWHPiWLFRV
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
HPXPEXɛHWYDULDGRFRPGLYHUVDVRSo}HV
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 ($)
Restaurante à la carte, descontraído,
entre a piscina olímpica e a praia. Almoço:
culinária baiana, com peixes e frutos do
mar, grelhados na hora, além de petiscos
HGULQNVGDVKjVK-DQWDUFDUGiSLR
mediterrâneo e pizzas preparadas em forno
à lenha, das 19h às 22h30.
Beiju
Ponto de encontro da garotada, o Beiju
tem um cardápio elaborado especialmente
para elas, em um ambiente descontraído.
O preparo das refeições é acompanhado por
uma equipe de nutricionistas para garantir
uma alimentação saudável e balanceada.
Almoço das 11h às 14h30 e jantar das 18h
às 20h30.
Deck Bar ($)
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 e Discoteca do Canal ($)
A melhor escolha para assistir ao pôr do sol
em uma vista privilegiada de onde se pode
acompanhar as manobras de barco e jet skis.
À noite ele se transforma na Boate do Canal
RQGHEDQGDVH'-·VVHDSUHVHQWDPSDUDTXHP
quiser dançar e esticar a noite sentindo a
brisa do mar. Serve drinks, sucos e snacks.
Aberto, das 10h às 17h.
Discoteca – de segunda a sábado, a partir
das 23h.
Baixa Temporada: Dj: de segunda a quinta e
sábado, das 21h30 a 00h, excepcionalmente
às sextas-feira, das 23h a 00h.
Os serviços assinalados com ($) têm custos
extras não inclusos na diária.

