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Condomínio Terravista Golf Casa 77  
 Condomío Terravista Golf em Trancoso 

  13 pessoas – 6 Suítes  
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Esta casa está localizada em um lugar privilegiado no topo de uma ladeira de frente ao 
buraco nº 17, com uma maravilhosa vista do campo de golfe e da Mata Atlântica. A casa 
conta com vários espaços ao ar livre para desfrutar ao máximo do verão de Trancoso. A área 
lounge ao lado da piscina é perfeita para leitura e para uma siesta. 

QUARTOS e BANHEIROS: 

• Suíte Master: Cama King Size, Hidromassagem, chuveiros duplos e escritório, Ar 
condicionado Split e mosquiteiro. 

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

• Suíte 3: Cama King Size, banheiro e chuveiros duplos, Ar condicionado Split e 
mosquiteiro. 

• Suíte 4: Cama King Size, banheiro e chuveiros duplos, Ar condicionado Split e 
mosquiteiro. 

• Suite 5: Cama King Size, banheiro e chuveiros duplos, Ar condicionado Split e 
mosquiteiro. 

• Suíte 6: 3 Camas de solteiro, banheiro e chuveiros duplos, Ar condicionado Split e 
mosquiteiro. 

RECURSOS e SERVIÇOS: 

• Sala de estar com TV a cabo (sky) e leitor de CD e DVD. Acesso Wi- Fi gratuito. 
• Três bares incluindo bar da piscina e entretenimento com mesa de bilhar. 
• Cozinha totalmente equipada. 
• Churrasqueira, Forno a lenha, máquina de gelo, maquina nespresso. 
• Sauna, Piscina com borda infinita e área lounge. 
• Garagem para 2 carros. 

SERVIÇOS: 

Incluído no aluguel: 

• 2 camareiras, limpeza dos quartos e área social todos os dias. 
• 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. 
• Campo de Golfe e estrutura do Club Med (piscina, restaurante, esportes, miniclube 

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

POLÍTICAS DA VILA: 

• Máximo de 13 pessoas. 
• Suítes e a área social interna não-fumantes. 
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LOCALIZAÇÃO:  

• A casa está situada no Condomínio Terravista Golf em frente ao buraco 17, 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 

 

FOTOS 
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NIAMÃ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
E-MAIL: reservas@niama.com.br 

TEL + WhatsApp: + 55 73 98849 5317 

 

 


