
Imóveis em Trancoso, Ideais Para Férias na Bahia
Trancoso é uma pequena localidade próxima de Porto Seguro, localizada em uma área 
de areias claras, e em alguns casos, praias semi-desertas próximas dos morros. Você pode 
nadar nas piscinas naturais que formam na maré baixa devido aos corais que as protegem do 
mar aberto.

Trancoso, uma cidade em formato retangular tambem é conhecida por ser uma cidade verde 
com coqueiros e mata atlântica. Se voce estiver procurando uma casa para ferias ou 
investimentos, os imóveis em Trancoso devem estar na sua lista de procura.

A maioria dos investidores na Bahia podem ser divididos em duas categorias. O primeiro grupo 
consiste de pessoas que querem comprar propriedades exclusivavemente para o seu próprio 
uso. Este grupo de investidores está 
procurando um lugar onde eles podem 
descansar e trabalhar.

Naturalmente, a maioria dessas pessoas 
preferem áreas perto das grandes cidades e 
metrópoles que são bem conectadas e tem 
boa infrastrutura para o dia a dia, como por 
exemplo, boas avenidas, escolas, mercados, 
hospitais, entre outros.

A segunda categoria consiste de pessoas que 
estão a procura de uma casa de férias onde 
podem usar ocasionalmente e alugar pelo 
resto do ano. O requisito para este grupo de 
pessoas é um lugar calmo e tranquilo, longe 
das grandes metrópoles e com boas atividades e atrações turisticas. Trancoso possui o melhor 
desses dois requisitos e por esta razão os imóveis em Trancoso estão com alta demanda.

Trancoso, uma cidade atrativa

Trancoso está localizado no litoral sul da Bahia conhecida popularmente como Costa do 
Descobrimento. Trancoso está a aproximadamente 40 minutos da estação de trem que liga 
Porto Seguro a Arraial d'Ajuda e a cerca de uma hora do aeroporto internacional de Porto 
Seguro. Porto Seguro é uma cidade muito acessível por ar e por terra a todas as outras partes 
do país.

Trancoso tem todos os ingredientes de uma 
cidade turística com praias maravilhosas, 
desenvolvimento controlado e ótima 
infraestrutura. A vila mantém o antigo estilo 
de construção de casas de forma retangular, 
e é conhecida como o Quadrado de Trancoso. 
Perto está localizada a Igreja Catolica de São 
João Batista, construída em torno do século 
XVI.

Trancoso está incluida na proteção ambiental 
do governo, que tem como objetivo limitar o 
desenvolvimento da região e de proteger a 
biosfera local. Isto é muito bom para pessoas 
que querem investir em imóveis em Trancoso 
para férias por que elas podem se sentir 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/trancoso
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/trancoso/casa


seguras de que o desenvolvimento da região nao irá tirar o seu charme e tranquilidade.

História e cultura

Trancoso está localizada na área onde os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. A 
população local tem a típica mistura de descendentes nativos, portugueses e africanos. Nas 
ultimas décadas tem se notado um crescimento no número de pessoas de outros lugares do 
mundo para virem morar aqui.

Todo ano no dia 20 de Janeiro, existe um festival local no Quadrado onde pessoas festejam e 
celebram São Sebastião, cantando e tocando instrumentos musicais.

Ótimos lugares para visitar dentro ou próximo de Trancoso

- Praias: Praia do Espelho, Praia dos Coqueiros, Praia dos Nativos e a Praia da Pedra Grande 
são algumas das praias mais famosas de Trancoso. A Praia do Espelho está a meia hora de 
distância e é acessível apenas quando o clima está bom através de uma estrada de areia. A 
Praia dos Coqueiros ganhou o seu nome graças aos belíssimos coqueiros localizados em sua 
proximidade. Tem estrutura como restaurantes, bares à beira mar, hotéis e resorts.

- O Quadrado e a Igreja

- Parque Nacional Monte Pascoal.

Opções de Imóveis em Trancoso

Existem muitas opções de imóveis 
residenciais e comerciais para investimento 
em Trancoso. Fazendas, terrenos, hotéis e 
casas estão disponíveis.

Para pessoas à procura de imóveis em uma 
cidade turística, os imóveis em Trancoso 
apresentam a escolha ideal. Com um clima 
perfeito e atrações naturais, Trancoso é muito 
popular entre turistas e está ganhando 
popularidade com o tempo. Se você estiver a 
procura de uma casa de férias ou então um 
imóvel para investimento através de aluguéis 
ou outros fins comerciais, você certamente irá encontrar o que procura em Trancoso.

Ver imóveis na Trancoso agora.
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