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A Pousada Tutabel é um oásis pé na areia 
no coração de Trancoso. 
 
A partir de  
R$ 2.729,00 por pessoa em apartamento 
duplo 
 
Saiba mais 
Em uma das praias mais tranquilas de 
Trancoso, a Pousada Tutabel combina o 
que há de melhor na região - entre o azul 
do mar, o verde da vegetação e o colorido 
do Quadrado, fique com todos. 

 
Destaques: 

 Kit de pequenas lembranças de Trancoso - 
Exclusividade Just Tur; 

 Suco de frutas nativas todas as tardes; 

 Suítes sofisticadas e casas com 
dependências completas com mais 
privacidade; 

 Vila mais charmosa da Bahia fundada no 
século XVI; 

 Natureza exuberante, clima acolhedor e 
tranquilidade; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

 

1° dia - Pousada Tutabel - Trancoso 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
A Pousada Tutabel está localizada em Trancoso, no sul da Bahia, em frente ao mar, em uma praia com 
extensão de 550 metros e a apenas 8 km do histórico bairro do Quadrado, onde estão os bares, artes e 
vida cultural de Trancoso. 
 
A propriedade está em um terreno de 200.000 metros quadrados com 1700 metros quadrados de área 
construída, oferecendo aos hóspedes espaços abertos, salas de estar com vista para a natureza e 
vegetação nativa que cerca de toda a propriedade, em total privacidade. 
 
Além da área onde está localizada, uma Pousada é proprietária de 975 hectares da Reserva Particular 
de Patrimônio Natural do Rio Brasil, a 25 km da Pousada - habitat de fauna e flora nativa, protegida 
pela Pousada e disponível para visita dos hóspedes. 
 
2° dia - Pousada Tutabel - Trancoso 
Café da manhã no hotel, que pode ser servido a qualquer hora. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
A região: 
Impossível não se encantar com praias tranquilas, como o Espelho, ou mais selvagens, como a Ponta 
de Itaquena. Outro ponto conhecido é o Quadrado. O formato da aldeia está relacionado à forma 
como os jesuítas faziam o assentamento dos índios, sempre tendo a igreja como peça “central” do 
local e geralmente com vista para o mar ou algum vale como posição estratégica de defesa. As casas, 
lojas e restaurantes fazem a alegria dos turistas depois da praia e a Igreja de São João Batista, 
carinhosamente conhecida como “Igreja do Quadrado”, recebe as cerimônias de casamento mais 
exclusivas de todo o país. 
 
E é em Trancoso - e através de nossa própria Reserva Natural (30 minutos da Pousada Tutabel) - que 
corre o primeiro rio mapeado do país, que não poderia ter recebido outro nome que não o de nossa 
terra natal: Rio do Brasil. 
 
 
3° dia - Pousada Tutabel - Trancoso 
Café da manhã no hotel, que pode ser servido a qualquer hora.  
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Experiências: 
Trilhas para bicicletas 
Pedalar ao ar livre já é uma das melhores atividades do dia a dia. Mas aqui na Pousada Tutabel essa 
experiência é ainda mais completa: além de poder explorar o próprio terreno e a praia, o hóspede 
também pode explorar as trilhas da Reserva Natural do Rio Brasil! 



 
Passeio de Caiaque - Rio Brasil 
Neste passeio o hóspede poderá explorar de caiaque o primeiro rio batizado de caiaque no Brasil. E o 
melhor: inserido nas exuberantes belezas naturais da Reserva Natural do Rio do Brasil, de nossa 
propriedade! 
 
* Consulte valores. 
 
4° dia - Pousada Tutabel - Trancoso 
Café da manhã e check-out no hotel. 

 

  INCLUI 

 

3 noites de hospedagem em Trancoso na Pousada Tutabel incluso café da manhã; 

Suco de frutas nativas todas as tardes; 

Kit de Brasilidade com parêo estampa exclusiva ou mochila e necessárie de linhão. 

Tarifa não inclui: 
Traslados; 
Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
Passeios opcionais; 
Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 
Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 
Aéreos não mencionados como inclusos; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 2.729,00 

*Preços por pessoa 

  



Trancoso - Pousada Tutabel (Suíte Sapoti)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 3.263,00 

*Preços por pessoa 

  

Trancoso - Pousada Tutabel (Suíte Pitanga)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 3.912,00 

*Preços por pessoa 

  

Trancoso - Pousada Tutabel (Suíte Tutabel)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 6.086,00 

*Preços por pessoa 

  

Trancoso - Pousada Tutabel (Casa do Quadrado)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 



BRL 9.317,00 

*Preços por pessoa 

  

Trancoso - Pousada Tutabel (Villa Rio do Brasil)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 22/12/2021, exceto feriados; 

Crianças: Até 5 anos cortesia; 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Permitido até 20 dias antes da data do check-in. Em 

caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 

 

Notas importantes:  

Adicionar taxa de 10% de serviços; 

Adicionar 30% do valor do apto duplo para terceira pessoa acima de 6 anos de idade. 

 

Noite extra por pessoa base duplo: 

Suítes Sapoti: R$ 889,00 

Suítes Pitanga: R$ 1.065,00 

Suíte Tutabel: R$ 1.280,00 

Vila Quadrado: R$ 2.000,00 

Vila Rio do Brasil: R$ 3.070,00 

 

Descrição dos quartos: 

Suítes Sapoti 

Um jardim para chamar de seu ou quem sabe se sentir ainda mais próximo do mar: é isso que os 

hóspedes encontram nas Suítes Sapotis. 

As Suítes Sapotis têm 40m², e oferecem vista parcial para o paradisíaco mar de Trancoso e 

banheiro com vista para a natureza. Além disso, a suíte conta com TV LCD com canais Sky, 

frigobar, ar-condicionado, roupeiro, cofre e jogo de cama 600 fios com roupões Trousseau. E o 

quarto de casal, já equipado com uma king size, pode acomodar uma cama adicional. 

Suítes Pitanga 

Espaço na medida para quem quer ainda mais contato com a natureza de Trancoso, através da 

vista exclusiva para o jardim. 

Aqui você fica ainda mais perto do verde. As suítes Pitanga, com seus 60m², tem vista para o 

jardim privativo e ainda conta com uma visão aberta para a natureza exuberante de Trancoso. 

Nela você encontra TV LCD com canais Sky, frigobar, ar condicionado, roupeiro, cofre e jogo de 

cama 600 fios com roupões Trousseau. E o quarto de casal, já equipado com uma king size, pode 

acomodar 2 camas adicionais. Perfeita para um casal com ou sem filhos. 

Suíte Tutabel 

Essa suíte não leva o nome da Pousada por acaso. Ela é espaçosa, aconchegante e une a vista 

para o jardim interno privativo à visão parcial do mar de Trancoso. Uma suíte exclusiva nessa 

categoria. 



Cercada pela natureza, a espetacular Suíte Tutabel possui 80m², uma cama king size, TV LCD com 

canais Sky, frigobar, ar condicionado, roupeiro, cofre e jogo de cama 600 fios com roupões 

Trousseau. Adicione até duas camas ao quarto e não se preocupe mais com espaço. 

Vila Quadrado 

Uma casa no charmoso Quadrado de Trancoso, projetada para atender com toda comodidade 

nossos clientes que queiram curtir com a família ou turma de amigos. 

No Quadrado de Trancoso, para quem quer ficar perto do agito noturno da cidade. Podendo 

receber até quatro pessoas com muito conforto, a casa privativa Vila Quadrado possui 2 suítes, 

duas camas de casal extragrande King-size, além de cozinha, sala de estar e toda a infraestrutura 

que você procura – incluindo estacionamento próprio e segurança noturna 24h. Perfeita para o 

hóspede que deseja ficar no centro do Quadrado! 

Vila Rio do Brasil 

É como se fosse uma casa só sua. Ela tem capacidade para receber até quatro pessoas 

confortavelmente e com todas as comodidades que a Pousada Tutabel pode oferecer. 

A casa Vila Rio do Brasil tem 300m², incluindo sala de estar, cozinha americana, piscina privativa, 

duas suítes com camas King-size de casal extragrande, além de toda a infraestrutura e conforto 

que você procura. É a opção perfeita para quem deseja mais privacidade, em um espaço 

confortável e aconchegante. 
 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, 
portanto sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


