Apartamentos Em Lauro de Freitas - Sua Chance de Comprar Uma Casa
Com Orçamento Perto de Salvador

Imóveis em Lauro de Freitas proporcionam o equilíbrio entre as conveniências da
vida na cidade, a proximidade das adoráveis praias urbanas e o custo dos imóveis.
Apesar de estar a apenas 15 km de Salvador e ter boa infraestrutura, comprar imóveis nessa
cidade costeira é bem mais próximo do seu orçamento do que seriam as localidades
residenciais em Salvador.
Existe uma abundância de oportunidades de emprego e de negócios na cidade e, portanto, é
um bom lugar para comprar uma casa se você quer viver e trabalhar aqui ou em Salvador. Se
você observar os preços dos apartamentos em Lauro de Freitas, você vai perceber que são
bem atrativos pelas instalações que oferecem e o tipo de orçamento a que eles atendem.
Além do preço, há outras vantagens em comprar um apartamento em Lauro de Freitas. A
demanda por imóveis nessa região vai aumentar, devido ao desenvolvimento que está fadado
a acontecer por conta da proximidade com Salvador.
A proximidade com a cidade e as atrações turísticas
também tornam mais fácil encontrar inquilinos caso
você queira alugar uma casa aqui. Se você busca por
oportunidades de investimento imobiliário, Lauro de
Freitas é um lugar excelente para investir, porque há
uma alta probabilidade de significativa valorização
capital e oportunidade de ganhar bons lucros do
aluguel.

Se você está procurando por uma casa com preço acessível perto de Salvador para seu próprio
uso, você deve ver os apartamentos em Lauro de Freitas. Muitos desses apartamentos são
novos e com um bom preço. Com temperatura media de cerca de 25°C e três adoráveis praias,
a cidade é um lugar confortável para viver.
A população é constituída tanto por Brasileiros quanto por estrangeiros, e o lugar tem boa
conectividade com o resto do país e as maiores cidades do mundo. Os preços dos
apartamentos podem começar em R$120,000 por um apartamento estúdio e, dependendo do
seu orçamento, você pode até comprar coberturas que custam mais de R$500,000.
Apartamentos em Lauro de Freitas ficam geralmente em boas localizações e algumas
instalações podem ser esperadas pelo preço em que eles geralmente são oferecidos. Veja o
que você pode esperar.
Apartamentos Com Preços Até R$125,000
Apesar de estarmos provavelmente falando sobre apartamentos com orçamento na cidade,
estes estão localizados em bons lugares, não muito longe de boas praias.
Tamanho: Estúdio ou apartamentos de um quarto com cerca de 40 metros quadrados de área
útil.
Recursos essenciais, como estacionamento e segurança são geralmente oferecidos.
Apartamentos Entre R$120,000 E R$200,000
Nessa linha de preço, você pode esperar localizações ainda melhores, perto de shoppings e
áreas mais próximas de aeroportos ou da Linha Verde.
Tamanho: Você deve ser capaz de encontrar apartamentos confortáveis com um quarto ou
apartamentos compactos com dois quartos nessa linha de preço. Você pode esperar cerca de
55 metros quadrados de área útil.
Instalações Comumente oferecidas:
•
•
•
•
•
•
•

Estacionamento.
Segurança.
Piscina.
Churrasqueira.
Academia.
Salão de Jogos.
Salão de Festas.

Apartamentos De R$200,000 Até R$500,000
Se você se encaixa nesse orçamento, você pode
encontrar maiores apartamentos em condomínios com
excelentes localizações. Escolha entre apartamentos
perto dos melhores shoppings, próximos à praia e, nos
maiores preços, até apartamentos duplex com vista
para o mar.
Tamanho: Área útil que vai de 70 até 150 metros
quadrados. Você pode esperar dois ou três quartos,
possivelmente com uma suíte.
Instalações:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estacionamento para um ou dois carros.
Segurança.
Piscina.
Salão de Jogos.
Quadras de basquete ou tênis.
Churrasqueira.
Circuito de Bicicleta ou Jogging.
Centro de Fitness.
Área de festas.
Quarto de empregadas.

Apartamentos da Melhor Qualidade Acima de R$500,000
Os melhores apartamentos em Lauro de Freitas são geralmente coberturas ou apartamentos
muito amplos em excelentes condomínios nas melhores localizações.
Tamanho: Nesse preço, não espere menos que apartamentos espaçosos de três quartos com
pelo menos duas suítes. Os apartamentos geralmente têm mais de 150 metros quadrados de
área útil.
Instalações:
• Você pode esperar por recursos Premium como um
largo terraço com jardim e às vezes uma pequena
piscina privada.
• Excelente segurança.
• Estacionamento para múltiplos veículos e visitantes.
• Alguns apartamentos podem vir parcial ou
completamente mobiliados.
• Quadras de basquete ou tênis.
• Salão de Festas.
• Centro de fitness e academia.
• Playground.
• Área de Festas.
• Área de vivência para empregadas.
Apartamentos em Lauro de Freitas atendem a uma ampla gama de orçamentos. É um lugar
excelente para comprar um apartamento para uso pessoal, investimento ou aluguel. Além de
ser um lugar confortável para se viver, tem uma população diversificada e todas as
conveniências de viver na cidade. Sua proximidade com Salvador e suas atrações turísticas
enquanto oferecendo preços acessíveis ao seu orçamento são algumas das maiores vantagens.
Ver apartamentos em Lauro de Freitas agora.

