
 

 

Altos de Trancoso Casa 2 - Localização: Condomínio Altos de Trancoso  

A casa possui 450m2 de área construída em um terreno de 1.500m2 localizada no Condomínio 
Altos de Trancoso, a 10 min. a pé do Quadrado e a praias. São 03 amplas suítes com ar 
condicionado e aquecimento a gás, lindo jardim com varios espacos . 

VALORES: 

• Alta temporada (dez-jan-feb-mar-abr): R$ 2.300 por dia. 
• Baixa temporada (maio-jun-jul-ago-set-oct-nov): R$ 2.000 por dia. 
• Reveillon 2019: R$ 80.000 - 10 dias. 
• Carnaval 2019: R$ 15.000 (5 dias) - R$ 21.000 (7 dias)  
• Obs.: o período mínimo de aluguel é de 3 dias. 
• Cheque caução de R$5.000  

QUARTOS e BANHEIROS: 

• Suíte 1: Cama King Size, ar condicionado, varanda com rede e televisão. 
• Suíte 2: Cama Queen Size, ar condicionado, varanda com rede. 
• Suíte 3: Cama Queen Size, ar condicionado, varanda com rede. 

RECURSOS e SERVIÇOS: 

• Cozinha ligada ao living e sala de TV, com 2 geladeira e 1 freezer 
• Sala de TV e lavabo.  
• Varanda com mesa de almoço com churrasqueira e living externo  
• Piscina com amplo deck, lavabo da piscina e chuveirão  
• Mesa de almoço no jardim  
• Lavanderia com máquina de lavar e secar  
• Garagem coberta para 2 carros 

 

SERVIÇOS: 

Incluído no aluguel: 



• Cozinheira, camareira e jardineiro. Limpeza dos quartos e área social diaramente. 
• Disponibilidade de toalhas de praia e piscina. 

Custo Extra (agendamento prévio): 

• Abastecimento da casa com compras. 
• Atividades e excursões, massagem, serviço de baba, cozinheira fora dos horários. 

POLÍTICAS DA VILA: 

• Máximo de 6 pessoas. 
• Suítes e a área social interna não-fumantes. 

LOCALIZAÇÃO: 

• A casa está situada no Condomínio Altos de Trancoso, cerca de 5 min. de carro do centro de 
Trancoso. 

• 20 min. de carro do Aeroporto Terravista e 1h do Aeroporto Internacional de Porto Seguro. 
• 10 min. a pé até o centro historico, Quadrado de Trancoso. 
• 10 min. a pé tem acesso a praia dos Coqueiros. 

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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