
SUA CASA EM TRANCOSO
Serviços exclusivos com a hospitalidade da Bahia
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SOSSEGO DURANTE O DIA, AGITO COM MUITO 
ESTILO À NOITE. ASSIM O TEMPO PASSA NO 
QUADRADO, A PRAÇA MAIS CHARMOSA DO BRASIL
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Há quem ame Trancoso por suas praias 
perfeitas e preservadas, com coqueiros  
a perder de vista e rios em curvas caprichosas 
que desembocam no mar. Há quem não 
troque por nada o agito no Quadrado,  
com seu eterno vai e vem de turistas  
e nativos – um encontro de gente bonita  
de todas as partes nas mesas de bares cheios 
de charme e restaurantes premiados,  
nas lojas estilosas, no campinho de futebol.  
O fato é que Trancoso consegue unir, 
como nenhum outro lugar, o melhor de dois 
mundos: a baianidade e a vibe cosmopolita. 
Não são poucos os que se apaixonam sem 
volta e querem ficar para sempre. 

TRANCOSO,
um lugar para se apaixonar
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No alto de uma falésia imponente debruçada sobre as lindas 
praias do Rio da Barra e do Taípe, e a apenas dez minutos de 
carro do Quadrado de Trancoso, o complexo Terravista reúne 
condomínios, hotéis, um dos melhores campos de golfe da 
América do Sul e um aeroporto com com pista asfaltada 
que recebe jatos particulares e fretamentos. No condomínio 
Terravista Vilas, parte do complexo, é possível viver a 
experiência de se sentir em casa na Bahia, alugando uma vila 
decorada no estilo rústico-chic de Trancoso – e com todos 
os serviços para quem não quer se preocupar com nada.  

e charme rústico  
PRIVACIDADE 
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Os hóspedes do Terravista Vilas podem curtir  
à vontade a praia exclusiva do condomínio –  
recém-batizada de Praia das Tartarugas em 
homenagem às suas simpáticas frequentadoras. 
Esse trecho entre as praias do Rio da Barra e 
Taípe é puro sossego, mas com serviço  
de praia, espreguiçadeiras e guarda-sóis 
garantidos. Carrinhos de golfe levam os hóspedes 
para a praia em um trajeto de cinco minutos. 

Praia das

HÓSPEDES DO TERRAVISTA VILAS 

TÊM ACESSO À PRAIA EXCLUSIVA  

TARTARUGAS



 com vista  
para o mar

UMA PISTA DE POUSO PARA  

JATOS EXECUTIVOS FAZ PARTE  

DO COMPLEXO TERRAVISTA

Só o Terravista proporciona a comodidade de pousar 
em Trancoso – com descontos especiais em todos 
os serviços do aeroporto para os nossos hóspedes e 
proprietários de casas. Com pista de pouso de 1.500 
metros, o Aeroporto Terravista está capacitado para 
receber jatos executivos e voos fretados, e conta 
com balizamento para operações noturnas, estação 
de rádio e estação meteorológica. Tem ainda amplo 
hangar e pátio para estacionamento de aeronaves, 
além de serviços de abastecimento, limpeza, 
segurança 24 horas e planejamento de voos.  

sem escalas
TRANCOSO



Hóspedes do Terravista Vilas têm descontos em todos os serviços 
oferecidos no Terravista Golf Course, um dos melhores campos 
de golfe da América do Sul, com área de 70 hectares distribuídos 
entre área de jogo, lagos e vegetação nativa. O projeto do 
premiado arquiteto Dan Blankenship preserva a topografia e 
a vegetação do entorno, considerados obstáculos e atrativos 
naturais para os jogadores. Encare o desafio do buraco 14, o 
signature hole do Terravista Golf Course, em que o jogador deve 
acertar a tacada de uma falésia para outra.

GOLFE
 com vista  

para o mar
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O Terravista Vilas tem três modelos de casa – Terra,  
Brisa e Oceano – decoradas no estilo rústico-chic  
que já virou marca registrada de Trancoso. Com amplas  
e confortáveis suítes, cozinha totalmente equipada, sala  
de jantar e deliciosas varandas, as vilas têm todos os confortos 
que se espera de um hotel: café da manhã servido na casa, 
amenities L’Occitane, wi-fi, ar-condicionado, TV a cabo e 
enxoval completo. Se a ideia é curtir as férias com privacidade 
e sofisticação, com a família ou com os amigos, basta escolher 
uma casa do Terravista Vilas para chamar de sua. 

de Trancoso

CASAS
com a cara  
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CASA TERRA
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2 suí tes 4 pessoas136 m²



CASA BRISA

4 suí tes 8 pessoas214 m²
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CASA OCEANO
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5 suí tes 10 pessoas344 m²

VILAS COM PISCINA, 

CHURRASQUEIRA  

E STAFF EXCLUSIVO

Piscina 
privativa



SERVIÇOS EXCLUSIVOS

A hospedagem nas casas do condomínio 
Terravista Vilas foi pensada sob medida para 
casais, famílias e grupos de amigos que buscam 
privacidade e conforto. Durante a estada, 
nossos hóspedes contam com staff permanente, 
incluindo concierge e camareira. Há uma gama 
de serviços pay-per-use à disposição: passeios 
e atividades, locação de carrinho de golfe e de 
automóveis, transfer privativo, chef de cozinha, 
babá, massagista, spa, manicure, cabeleireira, 
personal trainer e aulas de golfe com valores 
especiais do green fee. ©
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LAZER POR TODOS  
OS LADOS
Na área de lazer do condomínio, curta a piscina ladeada 
de mata nativa, quadras de tênis, futsal, basquete, 
handbal e vôlei, além de circuito de cooper e trilhas de 
mountain bike. Quer desvendar as belezas da região de 
barco, 4x4, bicicleta ou caminhando, ou ainda praticar 
esportes como stand up paddle e kitesurfe? Conte com 
nossos passeios exclusivos. Conhecer as belas Praia 
do Espelho, Caraíva e Ponta de Corumbau, praticar 
mergulho ou pesca esportiva, avistar baleias em passeios 
de barco (de julho a outubro) e visitar aldeias indígenas 
são apenas algumas das atividades do cardápio de 
serviços pay-per-use do Terravista Vilas.    



O Terravista aluga seus espaços para a realização de 
eventos memoráveis, como casamentos, encontros 
corporativos e shows, entre outros – além de 
produções fotográficas, como catálagos de moda. 
Palco do festival Música em Trancoso, o Teatro 
L’Occitane tem capacidade para 1.100 pessoas, 
na plateia interna ou ao ar livre. O Terravista 
Golf Course proporciona jogos exclusivos, com 
colocação de placas de sinalização e publicidade  
no driving range com a marca do seu produto  
e organização dos jogos (incluindo arbitragem).  
O Bar do Driving é a locação imbatível para 
coquetéis (para até 55 pessoas sentadas),  
com possibilidade de montagem de tendas 
e tablados no driving range em frente – 
independentemente da locação do campo. 

para eventos
CENÁRIOS MÁGICOS



O TEATRO L’OCCITANE,  

O TERRAVISTA GOLF COURSE  

E SEU BAR DO DRIVING PODEM SER 

ALUGADOS PARA EVENTOS FECHADOS  

– DE FESTAS DE CASAMENTO  

A ENCONTROS CORPORATIVOS 



RESERVAS

+55 73 3668 2355  �  +55 73 3668 2373

+55 73 99949 7339  �  +55 73 98194 0980

reservas@terravistavilas.com.br

www.terravistavilas.com.br
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