
Brasilidade – Fasano Trancoso One More Night 
4 dias / 3 noites 

 

 

 
 
O Grupo Fasano chega a mais um destino 
brasileiro no final de 2021, desta vez, no Sul da 
Bahia.Inaugurado em dezembro, o Hotel Fasano 
Trancoso aporta na Praia de Itapororoca, levando 
os pilares e a chancela da marca para um dos 
trechos mais privilegiados da região. São 40 
bangalôs distribuídos por um terreno de 300 
hectares – dos quais 100 são área de 
preservação ambiental –, em meio a um 
reservado cenário de exuberante mata nativa, 
céu azul e águas quentes e quase sempre 
calmas. 
 
A partir de 
2.979,00 + 5% por pessoa em apto Bungalow 
Deluxe King Vista Jardim com café da manhã 
 
Destaques: 
 

 Mimo de Boas Vindas - Exclusivo 
Campanha Brasilidade; 

 Beach Club em uma das praias nacionais 
mais lindas; 

 Serviço de mordomia; 

 Mais novo hotel da marca de luxo Fasano. 

 Kit Brasilidade – 𝓘𝓷𝓼𝓹𝓲𝓻𝓮 𝓬𝓸𝓶 𝓒𝓪𝓵𝓶𝓪 
𝓢𝓲𝓷𝓽𝓪 𝓬𝓸𝓶 𝓐𝓵𝓶𝓪; 



  ROTEIRO 

1° dia – Fasano Trancoso 
Chegada no hotel e dia livre para atividades pessoais. 

O hotel: 

O Hotel Fasano Trancoso foi concebido respeitando a essência do lugar e de sua comunidade. 
Projetado em um terreno que contempla uma área exclusiva de preservação ambiental de 100 
hectares, cada detalhe foi pensado para garantir uma integração harmônica com a natureza. 

São 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares – dos quais 100 são área de 
preservação ambiental –, em meio a um reservado cenário de exuberante mata nativa, céu azul e 
águas quentes e quase sempre calmas. 

Trancoso é um dos destinos mais desejados do Brasil, tendo se estabelecido como refúgio oficial dos 
apaixonados pela sofisticação do rústico e pela beleza do que é natural. Ali, no pequeno vilarejo de 
pescadores, o Hotel Fasano Trancoso foi concebido respeitando a essência da comunidade onde está 
inserido. O projeto de Isay Weinfeld, arquiteto reconhecido por seu traço contemporâneo, estabeleceu 
um diálogo harmônico com a natureza, da localização e design de cada suíte aos materiais ut ilizados 
na construção. 

Nesse cenário paradisíaco, aproveite o beach club, o spa, o fitness center, sauna, as piscinas e as 
demais facilidades que o Fasano Trancoso dispõe para o seu conforto e entretenimento. 

 
2° dia – Fasano Trancoso 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 
 
Gastronomia: 

Aberto também a não hóspedes mediante reserva, o restaurante comandado pelo Chef Zé Branco, 
com anos de experiência no Grupo, o restaurante Fasano Trancoso tem cardápio que trabalha 
especialmente frutos do mar com a tradição da gastronomia italiana presente no DNA da marca. 

O restaurante é integrado ao deck, à piscina, e à praia, um ponto de encontro para os espaços 
maravilhosos que o Fasano e Trancoso oferecem. O ambiente aberto favorece a apreciação da 
natureza, complementada precisamente pelo menu proposto pelo restaurante, do qual você também 
poderá usufruir na praia ou piscina. 

 
3° dia – Fasano Trancoso 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades pessoais. 

Experiências e Atividades: 

O Fasano Trancoso trouxe sua estrutura luxuosa às belas praias baianas, com seu beach club, spa e 
fitness center. Um deck de 500 metros de extensão ao longo de toda a frente da propriedade garante 
uma vista única para o mar da Bahia, assim como abriga duas piscinas (adulto e infantil) – e não 
importa onde você queira se banhar, na piscina ou no mar, em ambos os locais as delícias e refrescos 
da gastronomia do Fasano poderão te atender.  

Para acelerar o processo de relaxamento, não deixe de conferir o SPA do hotel; salas de design 
moderno e clean isoladas dispõem de uma grande variedade de terapias relaxantes e até tratamentos 



estéticos, tudo isso para complementar a sauna e piscina wellness ao seu conforto. Quando quiser 
extravasar a energia acumulada, o fitness center estará ao seu dispor com equipamentos modernos 
de musculação e treinamentos funcionais. 

 
4° dia – Fasano Trancoso 
Café da manhã no hotel, e check-out em horário oportuno. 

 

  INCLUI 

 Mimo de Boas Vindas - Exclusivo Campanha Brasilidade; 

 03 noites de hospedagem com café da manhã; 

 Serviço de Mordomia; 

 Kit Brasilidade - 𝓘𝓷𝓼𝓹𝓲𝓻𝓮𝓬𝓸𝓶𝓒𝓪𝓵𝓶𝓪𝓢𝓲𝓷𝓽𝓪𝓬𝓸𝓶𝓐𝓵𝓶𝓪. 
 

Tarifa não inclui: 
 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Traslados; 

 5% de taxa VAT; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 
gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES 
 

  Fasano Trancoso 

Acomodação A Partir De 

Bungalow Deluxe King Vista Jardim R$ 2.979,00 + 5% por pessoa 
 

Bungalow Deluxe Twin Vista Jardim R$ 2.979,00 + 5% por pessoa  

Bungalow Deluxe King Vista Mar R$ 3.655,00 + 5% por pessoa  

Bungalow Deluxe Twin Vista Mar R$ 3.655,00 + 5% por pessoa  

BungalowDuplex Vista Jardim R$ 4.889,00 + 5% por pessoa  

INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES: 



 
Validade: Estadia até 19/12/22, exceto em 
períodos de feriados e blackouts. Sujeitas a 
alteração e disponibilidade sem aviso prévio. Valor 
referente somente a 03 noites. 
 
Promoção Aplicável:One More Night 
 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  
Para alterações e cancelamentos em sua reserva 
até 3 dias antes do horário do check-in, não haverá 
encargos. Para alterações, cancelamentos após 
este prazo ou não comparecimento, o valor da 
primeira diária não é reembolsável.  
 
Check-in: 15:00 
Check-out: 12:00 
 
Obs.:A operadora de turismo pode cobrar até 20% 
de multa em caso de reembolso. 

 

 

 

  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 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. 

 

 

 


