
A Jornada de um pequeno hotel... Cercado pela floresta tropical e localizado em umas 
das mais belas praias adornadas com palmeiras,  você encontrará o Villas de Trancoso. 
Totalmente integrado á exuberante paisagem tropical, encontra-se um pequeno hotel 
boutique longe dos caminhos mais triviais. Dez vilas luxuosas de um e dois quartos, 
cozinha suntuosa, praias de areia dourada, jardins tropicais e equipe atenciosa, tudo 
combinado para criar uma experiência única de retiro, seja você um casal em lua de 
mel que busca privacidade e romance ou uma família que deseja passar um tempo 
especial juntos.

A visão do Villas de Trancoso ganhou vida em 2001 quando um visitante americano 
passou pela pequena vila de pescadores de Trancoso, Brasil. Essa visita o levou a uma 
bela praia repleta de palmeiras que logo se tornaria sua casa. Desde aquela época, 
Trancoso ganhou reconhecimento por seu charmoso vilarejo e atmosfera festiva, mas 
as pessoas ainda vêm para desfrutar da privacidade e serenidade de um dos trechos 
de praia mais belos da terra.

Suas pequenas dimensões, 10 luxuosas villas e suítes, permitem-lhes garantir uma 
experiência personalizadae muito especial, quer seja uma família com filhos ou um 
jovem casal em lua de mel. As atividades são abundantes na região e incluem 
aventuras em praias remotas, passeio a cavalo, trilhas de bike, stand-up paddle, nado, 
quadríciclo, golfe  e claro muitas atividades na praia. A equipe bilíngue do Villas está 
disponível durante toda a estadia do hóspede para responder perguntas e a judar a 
garantir que cada dia contenha memórias que sejam para sempre eternizadas.

O Villas está localizado em um lindo trecho de praia de areia dourada conhecida como 
Praia dos Nativos. Com clima quase perfeito durante todo o ano, você encontrará 
hóspedes e visitantes na praia quase todos os dias. A temperatura da água e as marés 
são perfeitas para atividades no mar tanto para jovens quanto para os mais velhos. 
Comidas e bebidas estão sempre disponíveis, incluindo petiscos e sucos deliciosos. 
Sofás e espreguiçadeiras confortáveis oferecem o lugar perfeito para desfrutar com os 
amigos e relaxar do ritmo frenético da vida cotidiana.

Os exuberantes jardins do Villas incluem Spa com piscina, uma segunda piscina de 
mármore branco, restaurante e uma sala reservada para aqueles que precisam de 
alguns minutinhos para os negócios. Na Praia você encontrará uma academia 
totalmente construída em madeira além de duchas estilo cascata e o bar de praia que 
serve deliciosos drinques a hóspedes e visitantes. Todas as Villas foram feitas pelos 
artesãos locais com madeiras raras e exóticas. Cada Villa foi elegantemente decorada 
e incluem camas com mosquiteiros, arte local, tapete coloridos, móveis feitos sob 
encomenda e varandas com redes e cadeiras. A Villa VIP de dois andares inclui, no 
andar de cima, uma suíte master com jacuzzi e no andar de baixo, uma área privativa 
para jantar e uma sala de estar. As varandas convidam os hospedes a relaxarem e 
apreciarem a beleza dos jardins, da piscina e da praia.

O Restaurante Villas é o destino favorito dos nativos, visitantes e hóspedes. As criações 
dos Chefes incluem a tradicional moqueca de frutos do mar, lagosta, bobó de 
camarão, risoto de shitake bem como pratos especiais de peixe, camarão, frango e 
carne
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Quando o sol se põe e a noite começa, nosso restaurante ganha vida novamente. 
Localizado em um impecável jardim iluminado em torno de nossa piscina de mármore 
branco oferecemos o ambiente romântico perfeito com uma culinária refinada. Os 
hospedes também são incentivados a se aventurarem no vilarejo de Trancoso. A maior 
parte do vilarejo está situada no Quadrado onde você pode encontrar lojas, bares e 
restaurantes todos iluminados por velas e tochas. É possível encontrar moradores e 
visitantes caminhando pela área e apreciando a magia e beleza deste lugar histórico. Sim, 
Beyonce já esteve aqui. E também Naomi Campbell, Mathew McConaughey, Gisele 
Bundchen e Leonardo di Caprio. Anderson Cooper tem uma casa nas proximidades.

Casamentos e Celebrações

Nos últimos anos, o Villas tornou-se um destino de casamento para muitos casais. A 
combinação de praias de areia dourada, clima perfeito durante o ano todo, jardins 
tropicais e a magia do Quadrado, que fica nas proximidades, proporcionam o cenário 
perfeito para o casal e seus convidados. 

Os belos jardins e a praia intocada de areia dourada podem ser organizadas para 
casamentos, aniversários e qualquer outra ocasião especial. O restaurante cinco estrelas 
Villas está pronto para atender,  com cardápios especiais que irão surpreender e encantar 
até o mais exigente dos via jantes. Embora as acomodações do Villa sejam limitadas a 29 
pessoas, a equipe pode a judar a encontrar outras acomodações nas proximidades.

Reconhecimentos Especiais

Além da classificação do Google de 5 estrelas, o Villas recebeu em 2013 o premio Travelers' 
Choice Awards da Trip Advisor como o 1º Hotel Boutique do Brasil. E esse reconhecimento 
continuou. Em 2018 e 2020, o Villas recebeu 5 prêmios Travelers' Choice Awards para o 
melhor dos melhores incluindo 2º lugar como Hotel de Luxo no Brasil e 3º lugar como Hotel 
de pequeno porte na América do Sul. Seu perfil discreto permitiu que nomes como Bill e 
Melinda Gates, Patricia Poeta, Lucas Moura, Galvão Bueno, William Waack, Lord Norman 
Foster, Eduardo Costantini, Al e Tipper Gore, Matt Lauer, Ernesto Bertarelli,e muitos das 
famílias Civita e Luksic viessem e passassem despercebidos. 

Localização

Trancoso está localizado no estado da Bahia, Brasil. Para chegar em Trancoso, você pode 
pegar um vôo comercial para o aeroporto internacional de Porto Seguro. A maioria das 
conexões passam por São Paulo, Salvador ou Belo Horizonte. Trancoso fica a 40 km de 
carro ou de táxi. Este passeio cenográfico inclui a travessia de um rio de balsa que leva 
cerca de uma hora.

Para aqueles que via jam de aviões privados, Trancoso tem um aeroporto e heliporto 
particular localizado no Complexo do Resort Terravista. Ambos estão localizados a 8 
minutos de taxi ou carro até o Villas.

Villas de Trancoso está localizado na Praia dos Nativos. Aproximadamente 1,5 km do Centro 
Histórico, o Quadrado e a 5 km do Terravista Golf.

Contato

Telefone: (55) 73 3668 1151
E-mail: reservas@villasdetrancoso.com
Website: www.villasdetrancoso.com
Whatsapp:  +55 73 9 8844-0575
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