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 PÉ NA AREIA 
COM CHARME
INTEGRADA À NATUREZA E COM UMA 
ELEGÂNCIA DESCOMPLICADA, A POUSADA 
ESTRELA D’ÁGUA É O LUGAR PARA QUEM 
PROCURA O LUXO NAS EXPERIÊNCIAS 
SIMPLES E REGIONAIS

O charmoso vilarejo de Trancoso, a cerca de uma hora de 
Porto Seguro, onde o Brasil nasceu, é o cenário da Pousada 
Estrela D’Água, um delicioso refúgio para quem ama natu-
reza, mar, descontração e boa gastronomia.

A pousada fica na Praia dos Nativos, rodeada pela mata 
atlântica, em uma área de 23 mil m² de jardins e flora preser-
vada. Integrante da Associação Roteiros de Charme, conta 
com rigorosas normas de respeito ao meio ambiente e uma 
decoração que valoriza o estilo rústico-chique do local. As 
suítes foram projetadas para realçar a beleza natural da região. 
A simplicidade no design dos interiores, as cores da Bahia e a 
trilha sonora de Caetano Veloso dão um astral único ao am-
biente, cativando hóspedes de todas as nacionalidades. 

O conceito principal da Estrela D’Água é manter a es-
tada dos hóspedes a mais relaxante possível, com privaci-
dade e cortesia nos serviços. Os únicos dilemas que você 
vai enfrentar aqui são “rede ou espreguiçadeira”, “piscina 
turquesa ou mar esmeralda”, “spa ou um passeio no jardim 
tropical”, “golfe ou mergulho”. O hotel fica a cinco minutos 
do Campo de Golfe Terravista, considerado o maior e mais 
bem desenhado campo de golfe da América Latina. 

Com apenas 28 confortáveis acomodações, sendo vinte 
suítes com varanda ou jardim privativo com ducha e oito 

bangalôs de 120 m² voltados para o jardim interno, a pou-
sada oferece comodidades modernas (ar condicionado, TV, 
wi-fi, cama king size, minibar, máquina de café Nespresso) e 
aquele algo a mais que os urbanos mais empedernidos bus-
cam: o dolce far niente. 

Deslumbrar-se com a visão do mar à frente, viajar com o 
vento que sopra dos coqueiros e embebedar-se com o en-
tardecer são atividades simples e regeneradoras. Vale dizer 
também que o time da Estrela, supergentil e eficiente, está 
treinado para satisfazer os mínimos desejos dos hóspedes.

Dois restaurantes oferecem da culinária contemporânea 
da Bahia à cozinha internacional. O restaurante principal, 
Aldeia de São João, tem vista para o mar – é onde o delicioso 
café da manhã é servido. Uma boa carta de vinhos é ofere-
cida para jantares à luz de velas. Na praia e na piscina, o Bar 
da Costa, famoso por suas caipirinhas de frutas, é indicado 
no livro “1000 lugares para conhecer antes de morrer”. Por 
isso, vale a pena colocar na próxima rota essa paragem es-
trelada do sul da Bahia. 

Suíte da Estrela D’Água e área externa com espreguiçadeiras
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