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A 1km do Rosa Sul.
A 500 metros do centrinho. 
A 150 metros do Pico da Tribo.

Somos Pet Friendly.
Aproveite com seu
melhor amigo.

Pousada familiar.
Para você aproveitar
seu descanso.
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• Wi-

• Piscina

• Playground com casinha de boneca

• Área de lazer com churrasqueira 

• Pimbolim (pacal) e sinuca

• Estacionamento com portão eletrônico

• • Ambiente arborizado

• Árvores frutíferas 

• Bikes, pranchas de sandboard, de 
bodyboard, de stand up padle, de surf e 

cadeiras para alugar.

Os serviços da Pousada estão disponíveis 
igualmente para todas as acomodações. 
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• Todos com cozinha completa, equipada e 
individual, banheiro, um quarto com cama de casal, 
varanda com rede, ventilador e ar-condicionado 

(opcional)



• Acomoda de 2 a 10 pessoas, de dois pisos com 
cozinha completa, banheiro com box blindex, 
secadores de cabelo, 2 quartos, cada um com uma 
cama de casal e um beliche, varanda com rede, e 

vista para a Lagoa.



• Possui dois andares, na parte de baixo um sofá 
cama, cozinha completa e banheiro e na parte de 
cima um dormitório  com cama de casal, varanda e 

rede com vista para a lagoa.



A Praia do Rosa é um lugar maravilhoso, com uma 
energia sem igual. A praia perfeita para quem curte 
aventura e também para quem prefere descanso e 
paz. Mar com muitas ondas, cercado de montanhas e 
natureza. A orla da Praia do Rosa é considerada uma 

das baías mais belas do mundo.

AAlém da simplicidade e hospitalidade de seu povo 
local com bares, restaurantes, farmácias, 
supermercados, existem opções da Lagoa da 
Ibiraquera, local perfeito para os Wind e Kite 

surstas, além das ondas perfeitas da Praia da Vila, 
palco por muitos anos do circuito mundial de surf, 
além das praias da Silveira, Ferrugem, Ouvidor e até a 
VeVermelha, com ondas de qualidade o ano todo. 



Possuímos um serviço diferenciado para você 
surpreender seu amor, e viverem momentos 

especiais.
Com decoração romântica, pétalas de rosas, 

champanhe, doces e muito amor no ar (consultar 
disponibilidades e valores). 





















Nosso objetivo é manter o astral e a energia 
do Rosa, e fazer com que os 

hóspedes sintam que aqui é o lugar para 
recarregar as baterias e voltar pra casa 

muito mais renovados.

Caprichamos nos mínimos detalhes, desde 
sua chegada até a sua volta pra casa.

Somos uma das pousadas mais bem Somos uma das pousadas mais bem 
avaliadas da Praia do Rosa.
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Lembre-se: é a vida sem Sal e Sol que te enferruja
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