
 

 

Quadrado Casa 1 - Localização: Quadrado – Trancoso 

A casa que antes era um antigo ateliê de cerâmica, foi toda reformada para receber os visitantes e 

amantes da Bahia e de Trancoso e é uma das raras casas que oferece espaço e privacidade. Ela está 

localizada na melhor zona de Trancoso, a dois minutos a pé do Quadrado, e 5 minutos a pé da praia 

mais agradável. Uma casa de boemia chique que mistura materiais locais e móveis, peças feitas por 

artistas comissionados e artesãos. O espaço aberto permite a brisa a entrar, e vai ficar fresco mesmo 

em época muito quente. 

QUARTOS e BANHEIROS: 

• Suíte 1: Cama King Size, banheiro e chuveiro, Ar condicionado Split e mosquiteiro. 

• Suíte 2: Cama King Size, banheiro e chuveiro, Ar condicionado Split e mosquiteiro. 

• Suíte 3: Cama Queen Size, banheiro e chuveiro, Ar condicionado Split e mosquiteiro. 

• Suíte 4: Cama Queen Size, banheiro e chuveiro, Ar condicionado Split e mosquiteiro. 

 

RECURSOS e SERVIÇOS: 

• TV HD, CD, DVD, dock para Iphone e Ipad, internet de alta velocidade sem fio, música, livros 

e jogos. 

• Cozinha totalmente equipada e Churrasqueira. 

• Terraço com deck de madeira e piscina de quarzo em um luxuoso jardim com bananeiras, 

coqueiros e flores tropicais. 

• Area de lounge interno confortáveis sofás. 

 

SERVIÇOS: 

Incluído no aluguel: 

• Jardineiro e camareira, limpeza dos quartos e área social todos os dias. 

• Disponibilidade de toalhas de piscina. 



• Serviços diariamente das 08h00 - 16h00 

Custo Extro (agendamento prévio): 

• Abastecimento da casa com compras. 

• Atividades e excursões, massagem, serviço de baba, cozinheira fora dos horários. 

 

POLÍTICAS DA VILA: 

• Máximo de 8 pessoas. 

• Suítes e a área social interna não-fumantes. 

• A casa pode ser alugada por suítes. 

• Animais de estimação de pequeno são porte aceitos. 

 

LOCALIZAÇÃO: 

• A casa esta situado no centro de Trancoso, cerca de 2 min. a pé do quadrado de Trancoso. 

• 15 min. de carro do Aeroporto Terravista e 1h do Aeroporto Internacional de Porto Seguro. 

 

CONTATOS: 

• Ligue para Marcia no +55 (73) 98849 5317 (também whatsapp). 

• Preencha o formulário abaixo ou envie um email para reservas@alugueltrancoso.com.br 
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