
  

 

Terravista Golf 21 - Localização: Condomínio Terravista Golf – Trancoso 

Esta casa está localizada no condomínio Terravista Golf, em local privilegiado oferecendo total 
privacidade com vista para a Mata Atlântica preservada. As suítes são amplas e confortáveis, 
algumas com varanda e outras com vista para a piscina. 

QUARTOS e BANHEIROS: 

• Suíte Master: Cama King Size, banheira de hidromassagem, ar condicionado e varanda com 
saída para piscina. 

• 2 Suítes com Cama Queen Size, ar condicionado e varanda. 
• 2 Suítes com 2 Camas de Solteiro, ar condicionado. 
• 1 quarto com cama de casal e ventilador de teto. 

RECURSOS e SERVIÇOS: 

• Sala de Estar integrada ao espaço gourmet com churrasqueira e mesa para 12 pessoas. 
• Sala de TV, diversos espaços lounge com redes. 
• Cozinha Equipada e Lavanderia. 

SERVIÇOS: 

Incluído no aluguel: 

• Camareira, cozinheira e caseiro/jardineiro. 
• Disponibilidade de toalhas de piscina. 

Custo Extro (agendamento prévio): 

• Abastecimento da casa com compras. 
• Atividades e excursões, massagem, serviço de baba, cozinheira fora dos horários. 
• Disponibiliza de Golfe e estrutura do Club Med (piscina, restaurante, esportes, mini clube ...) 

com direito a tarifas reduzidas. 
• Acesso ao Restaurante e Barraca de Praia Rio Da Barra. 

 



 

POLÍTICAS DA VILA: 

• Máximo de 12 pessoas. 
• Suítes e a área social interna não fumante. 
• Animais de estimação de pequeno porte são aceitos. 

LOCALIZAÇÃO:  

• A casa esta situado no Condomínio Terravista Golf ao lado de Club Med Trancoso, cerca de 
15 min. de carro do centro de Trancoso. 

• 5 min. de carro do Aeroporto Terravista e 50 min do Aeroporto Internacional de Porto 
Seguro. 

• 5 min. a pé até o golf course de Terravista. 
• 10 min. a pé tem acesso a praia do Taípe pelo condomínio. 

CONTATOS: 

• Ligue para Marcia no +55 (73) 98849 5317 (também whatsapp). 
• Preencha o formulário abaixo ou envie um email para reservas@alugueltrancoso.com.br 
• Pagina da casa no site: www.alugueltrancoso.com.br/casaterravistatrancoso4.html 
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