
 

Brasilidade: Pousada Estrela d´Água  

                                                                                                                                        5 dias, 4 noites 
Trancoso – Bahia, Brasil 

 

 
 
A Estrela d’Água é uma pousada pé na areia na 

dourada Praia dos Nativos, em Trancoso. É o refúgio 
ideal para famílias e casais em busca de experiências 

que proporcionam bem estar, conforto, sofisticação e 

privacidade tornando cada hospedagem uma 
experiência única respeitando as novas necessidades de 

seus clientes com total capacitação e carisma.   

 

A partir de  
R$ 3.689,00 por pessoa em apartamento duplo 

 

Saiba mais 
Banhada pelo oceano esmeralda e cercada pela mata 

atlântica, está em um ambiente acolhedor e totalmente 

integrado à natureza. 
Localizada no mais charmoso vilarejo do litoral sul da 

Bahia destaca-se por unir a cultura brasileira com 

paisagens exuberantes, clima tropical o ano todo e 

temperatura do mar agradável. 

O centro histórico, mais conhecido como Quadrado, 

conta com a Igreja de São João Batista construído em 
1656 e tombado como Patrimônio Histórico, além de 

possuir as famosas casinhas coloridas que abrigam 

inúmeras lojas de artesãos e designers, bares e 
restaurantes, localizados à 600 metros da pousada. 

 

Destaques:  

 Jantar cortesia com duas opções à escolha: 

Restaurante Aldeia de São João ou Restaurante 
Sushi Estrela no valor de até R$ 500,00 - 

Exclusividade para clientes Just Tur;  

 Uma garrafa de Chandon - Exclusividade 

para clientes Just Tur; 

 Pousada localizada na Praia dos Nativos, uma 
praia dourada banhada por um oceano 

esmeralda, e cercada pela linda e abundante 

Mata Atlântica; 

 Charmosas acomodações, imersas na 
vegetação exuberante da região.

 
 
 
 

 
  



 

  ROTEIRO 

1° dia - Pousada Estrela D'Água 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 

O hotel: 

Localizada na Praia dos Nativos, uma praia dourada banhada por um oceano esmeralda, e cercada pela linda e 

abundante Mata Atlântica, é o que faz da Pousada Estrela D'Água o refúgio ideal para quem procura conforto e 
tranquilidade com o pé na areia. Com foco na qualidade dos serviços e atendimento a pousada proporciona uma 

experiência única de hospedagem. 

As 28 charmosas acomodações, imersas na vegetação exuberante da região, tem varandas que oferecem vista para o 

mar ou seus belos jardins e toques elegantes da cultura local completam a experiencia rustica chic do lugar. 

A equipe da pousada está preparada para atender a qualquer tipo de solicitação e oferecer dicas para diferentes 

atividades aos que gostam de aventura ou bem estar, tais como, aulas de mergulho, caiaque, stand uppaddle, 

bicicleta e quadriciclo, massagens, yoga ou meditação para aproveitar o mais que puder, as muitas experiências que 

o sul da Bahia tem a oferecer. 

2° dia - Pousada Estrela D'Água 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Viva uma experiência única 

A expressão Pé na Areia, descreve perfeitamente a localização privilegiada da Pousada Estrela D'Água, localizada 
na bela Praia dos Nativos. A Pousada é o refúgio ideal para uma estadia única, combinando conforto, elegância e 

serviço personalizado. Além disso, está a apenas 600m do famoso Quadrado de Trancoso. 

  

Gastronomia - Nos restaurantes os hóspedes e visitantes, podem desfrutar de verdadeiras iguarias. 

O Aldeia São João, localizado na sede da Pousada e o Bar da Costa, próximo as piscinas de frente para o mar, 

apresentam um cardápio especialmente elaborado. Um mix da culinária baiana e internacional, com um toque 

moderno e diferenciado. 

O Sushi Estrela é o único sushi de frente para o mar em Trancoso e oferece o melhor do sabor da tradicional 

culinária japonesa. 

Ao anoitecer, a sugestão é aproveitar bons drinks no deck, acompanhados por uma criteriosa carta de vinhos e as 

famosas caipirinhas. 

3° dia - Pousada Estrela D'Água 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Lazer e Área Social 

A pousada além de ter uma localização privilegiada, de frente para o mar, é preparada para proporcionar muito 

conforto e relaxamento para quem se hospeda. 

São 2 piscinas (1 com hidromassagem), spa, sala de estar com TV, sala de jogos, redario, boutique, estúdio de 



ginástica, e muito mais! 

Viva experiências inesquecíveis como: bicicleta pela Mata Atlântica, passeios de lancha, helicóptero, caiaque pelo 

manguezal, mergulho e diversos outros atrativos opcionais. 

4° dia - Pousada Estrela D'Água 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

O Charme de Trancoso 

A história de Trancoso se funde com a história do Brasil, pois foi nessa região do litoral sul da Bahia que os 

portugueses oficialmente chegaram no Brasil. Trancoso é sem dúvida a vila mais charmosa do sul da Bahia; um 
lugar verdadeiramente excepcional no meio de paisagens de tirar o fôlego. 

O famoso Quadrado, tombado como Patrimônio Histórico pela Unesco, rodeado por suas casinhas coloridas e a 

Igreja de São João Batista é o principal centro comercial. As antigas casas da aldeia abrigam lojas de designers 

famosos e de artesanato local, restaurantes e bares, que animam a vida social moderna cheia do charme de 

Trancoso. 

5° dia - Pousada Estrela D'Água 

Café da manhã no hotel.  

Check-out até às 12h. 

 

INCLUI 

 04 noites de hospedagem com café da manhã na Pousada Estrela D´Água; 

 Jantar cortesia com duas opções à escolha: Restaurante Aldeia de São João ou Restaurante Sushi Estrela no 

valor ade até R$ 500,00- Exclusividade para clientes Just Tur; 

 Uma garrafa Chandon- Exclusividade para clientes Just Tur; 

 Kit personalizado Just tur com 01 pareô, mochila ou bolsa Brasilidade. 

 

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; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 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 E CONDIÇÕES 
 



  Pousada 

Duplo* 

BRL 3.689,00 

*Preços por pessoa 
 

    

Trancoso - Pousada Estrela D'Água (Suíte Superior)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 4.191,00 

*Preços por pessoa 

  

Trancoso - Pousada Estrela D'Água (Suíte Solarium)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 6.744,00 

*Preços por pessoa 

      

Trancoso - Pousada Estrela D'Água (Bangalô Master)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 7.223,00 

*Preços por pessoa 

      



Trancoso - Pousada Estrela D'Água (Bangalô Trancoso)  

 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 7.497,00 

*Preços por pessoa 

      

Trancoso - Pousada Estrela D'Água (Bangalô Estrela)  
 

 

  Pousada 

Duplo* 

BRL 9.002,00 

*Preços por pessoa 

      

Trancoso - Pousada Estrela D'Água (Bangalô da Costa)  

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação 

da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

CONDIÇÕES:  

Validade: até 18/12/2021 - Não é valido para feriados. Consulte-nos para caso de suplemento;  

Crianças: Crianças até 03 anos são hospedadas como cortesia, acima de 03 anos é considerado adulto; 

Check-in: 14h  

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Até (35) dias antes do check-in, o valor pago será revertido 
em carta de crédito, para uma futura estadia, pelo prazo de   01 ano a contar da data do cancelamento.  

De sete (07) a (30) dias antes do check-in, será deduzido 30% do valor pago, o saldo restante será 

revertido em carta de crédito para uma futura estadia, pelo prazo de 01 ano a contar da data do 
cancelamento.              

Cancelamentos com menos de (07) dias da data do check-in não haverá devolução. O titular da reserva 

poderá providenciar sua substituição por outro responsável, nas mesmas condições, na mesma data. Nos 

casos em que o hóspede não se apresentar será cobrado 100% do valor total da reserva. Caso haja atraso 
na chegada ou antecipação na data de saída, será cobrado o valor integral da estadia 



Remarcações: 
Mediante a disponibilidade e em caso de remarcação com menos de 7 dias da chegada será cobrado a 

multa de 30%. 
Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar 20% de taxas. 

  

Notas importantes: 
5% de ISS já incluso; 

 

Restaurante Aldeia de São João, traz um cardápio especialmente elaborado, com toque moderno 

e combinando a culinária baiana e internacional: Direito a bebida, entrada, prato principal e 
sobremesa. Os itens escolhidos na refeição ficam à critério do cliente e de acordo com suas 

preferências respeitando o limite máximo de R$ 500,00. 

Restaurante Sushi Estrela, oferece o máximo sabor da tradicional culinária japonesa com um 
ambiente rústico e integrado à natureza: Direito à bebida e cardápio livre. Os itens escolhidos na 

refeição ficam à critério do cliente e de acordo com suas preferências respeitando o limite máximo de R$ 

500,00.  

 
 

 

  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 

  
Para pagamentos com cartão: 

Entrada 25% + saldo em até 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 

cartões 

 

  INFORMAÇÕES 

 


