
Aproveite um Tranquilo Feriado em Vilas do Atlântico

Vilas do Atlântico é um bairro com todas as facilidades urbanas e é 
convenientemente localizado muito próximo a cidade de Salvador. É uma tranquila 
vizinhança com uma agradável praia cercada de coqueiros.

Um local ideal para se hospedar para visitar a cidade histórica de Salvador e ao mesmo tempo 
aproveitar os arredores relaxantes naturais da costa baiana. Também é um excelente local 
para se aproveitar as férias.

Vilas do Atlântico é o lugar perfeito para relaxar, aproveite o som das ondas quebrando numa 
praia e o vendo soprando nos coqueiros enquanto bebe um drink. Tartarugas marinhas 
desovam nas praias e podem ser vista nas temporadas corretas.

Mesmo sendo uma localidade tranquila, Vilas do Atlântico tem todas as facilidades como 
bancos, postos, restaurantes, hospitais, transporte público, supermercados, shoppings, etc. 
Para viver confortávelmente ou apenas passar uma temporada. Também é um local famoso 
para a prática de surf.

Chegando Em Vilas Do Atlântico E Se Deslocando

O aeroporto de Salvador que é apenas 5 km de distância é o melhor lugar para a chegada de 
visitantes. Vilas do Atlântico também se encaixa ao mais amplo itinerário turístico já que fica 
apenas 20 km de salvador e também fica no caminho das paradisíacas praias do litoral norte.

Um carro alugado será o ideal, especialmente se você planeja visitar os lugares próximos ou 
fazer viagens a Salvador.

O Clima Tropical É Perfeito Para Passeios Ao Ar Livre

O clima é tropical e úmido, mais a brisa fresca do oceano mantém a temperatura agradável 
dentro e fora de casa. Existe muito pouca variação de temperatura ao decorrer do ano com 
temperaturas variáveis em no máximo 3ºC da média temperatura de 25ºC. A área recebe 



chuva o decorrer do ano. O volume de chuva 
é mais alto em maio e mais baixo em 
fevereiro.
Muitas Coisas A Se Ver Em E Ao Redor De 
Vilas Do Atlântico

1. Farol da Barra: Este forte foi uma vez 
construído para proteger a região. Agora uma 
visão ao passado.

2. Museus: Os melhores lugares para se 
visitar em dias chuvosos. Existem muitos 
interessantes museus como o museu de Arte 
Sagrada e o Museu Casa de Jorge Amado.

3. Igrejas: Existem várias delas como a 
Catedral Basílica, a Igreja do Bonfim, etc.

4. Tartarugas marinhas: A longo da praia tartarugas marinhas desovam e na temporada 
correta você pode ver chocando e indo em direção ao oceano, porém alguns fazem o caminho 
errado e acabam em piscinas locais.

5. Atrações de Salvador: Como Salvador é perto, todas as atrações da cidade histórica estão 
ao alcance.

6. Praias próximas: Destinos turísticos 
famosos como a Praia do Forte e outras boas 
praias como Imbassai, Arembepe, e Busca 
Vida estão ao alcance de carro.

Atividades Divertidas

Existe Uma Variedade De Atividades Que 
São Divertidas E Relaxantes

1. Atividades de praia: Nadar, pescar, 
snorkeling e prática de surf estão disponíveis. 
Você pode jogar futebol de praia, vôlei, 
frescobol. Equipamento para kitesurf são 
encontrados para aluguel e aulas também 
estão disponíveis.

2. Jogos: Tênis, golfe e ciclismo são outras opções populares se você prefere esportes mais 
formais.

3. Compras: Se você gosta de fazer compras, Vilas do Atlântico tem alguns bons shoppings e 
butiques. Você também irá gostar de olhar pequenas lojas e visitar mercados abertos.

4. Meditação: Se você é interessado, você 
pode visitar o centro local de meditação Raja 
yoga onde você vai encontrar a verdadeira 
paz e tranquilidade lá também você 
encontrará comida vegetariana e também 
poderá participar de vários cursos como 
controle de stress, controle de conflito, 
cozinha vegetariana, etc. Oferecidos no local.

Ótimos Lugares Para Ficar

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/vilas-do-atlantico


Sendo um lugar muito valorizado, Vilas do Atlântico oferece vários hotéis e casas de férias 
ótimos. Varias acomodações estão a apenas alguns passos de distância da praia. Existem 
também vários hotéis mais econômicos oferecendo seus serviços.

Excelentes Frutos Do Mar Para O Prazer Do Seu Paladar

As barracas de praia servem vários tipos de aperitivos como peixe frito, ostras e uma 
variedade de caldos. Iguarias internacionais como sushi e sashimi também são encontradas. A 
maioria das barracas e restaurantes possuem serviço de bar, o que significa que você poderá 
se deliciar com os pratos servidos sempre acompanhados de uma cerveja gelada ou uma 
caipirinha.

Há lanchonetes que oferecem as cozinhas baiana e internacional. Você será capaz de 
aproveitar a variedade de frutos do mar como peixe, caranguejo e lagosta em ambos os 
sabores local e internacional.

Vilas do Atlântico é o local para ficar se você esta procurando por umas ótimas férias ou uma 
quieta fuga da vida na cidade. Também é um ótimo lugar para aproveitar esportes aquáticos, 
jogos de praia ou apenas relaxar e aproveitar as coisas boas oferecidas pela natureza junto 
com a deliciosa comida.

Ver imóveis na Vilas do Atlântico agora.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/vilas-do-atlantico
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

