Busca Vida - Guia Para A Área

Existem muitos locais turísticos na Bahia que oferecem lindas praias, atividades de
praia, esportes aquáticos e muito mais. Enquanto todos estes lugares são ótimos para
passar as férias, para aqueles que preferem apenas a companhia das ondas e a areia tem que
ir a procura de praias mais isoladas.
Busca Vida é o tipo de praia que oferece toda a privacidade que você pode querer. É uma praia
incrível com areias douradas carregadas pelas ondas de um oceano verde e azul. A praia de
Busca Vida é cercada por um condomínio fechado sendo de fácil acesso apenas para os
moradores.
Chegando Em Busca Vida
Busca Vida está localizada a cerca de 40 km
de Salvador no município de Camaçari na
Costa dos Coqueiros. Fica localizada a apenas
17 km do Aeroporto Internacional de
Salvador. Salvador é bem conectada com o
resto do Brasil e as maiores cidades do
mundo. A proximidade de Salvador e outros
lugares como Praia do Forte permite aos
visitantes combinar esses lugares em um
grande itinerário.
Clima Tropical E Condições Ideais Para O
Surf

O clima da região é tropical com temperaturas em níveis confortáveis ao decorrer do ano.
O mar aberto traz as ondas perfeitas para surfar. O Bahia Surf Camp, um retiro de surf que é
localizado aqui é o testemunho das condições ideais para o surf.
O único jeito que os não moradores do condomínio acessam a praia é através de caminhadas
vindo das praias vizinhas. Não são muitas as pessoas que fazem isso, dando ao lugar a
privacidade no qual é um dos seus pontos fortes.
Coisas A Se Ver E Fazer Em Busca Vida
A Praia
Busca Vida é uma linda praia com cerca de 9 km de comprimento. Tem sido um dos locais
favoritos frequentados por atletas famosos como Carlos Burle e Rodrigo Resende. A praia com
areias douradas está repleta de coqueiros. Com um lindo lago que dá o nome a área.
Uma caminhada pela praia ate a foz do rio Joanes vale o tempo e o esforço. O rio é a fronteira
entre os municípios de Camaçari e Lauro de Freitas. A paisagem ao longo do caminho é
cativante e o lugar tem a privacidade e águas límpidas para um banho fresco no fim da
jornada. O local também é ideal para a pesca.
A praia é também um lugar excelente para um preguiçoso banho de sol durante o dia. Uma
caminhada à noite aproveitando a brisa fresca, a noite estrelada e ao fundo a silhueta dos
coqueiros é muito tranquilizante para a mente e o corpo.
O Bahia Surf Camp
Se você quer surfar ou aprender o surf então
o Surf Camp é o local para se ficar. Não
apenas têm acesso a praia exclusiva,
também tem as instalações e equipamento
que você irá precisar. Não existem
supermercados no condomínio, mais o Surf
Camp arranja tudo que você precisa.
Se você precisa de lojas comerciais e
mercados eles estão a apenas 15 minutos de
carro. A escola de surf ensina o surf de nível
básico assim como regras de segurança e
precauções. Estudantes são divididos em
grupos dependendo em seus níveis de habilidades.
O campo tem instrutores treinados e oferece programa de condicionamento físico assim como
ioga. Existem também outras coisas como Jiu-Jítsu, kitesurfe, mergulho e massagem.
O Bahia Surf Camp também oferece um número de pacotes que inclui acomodações, comida,
aulas de surf e outras atividades.
Flora E Fauna
Busca Vida é uma praia protegida onde você irá encontrar uma variedade de espécies de
plantas animais e pássaros. Você será capaz de ver tartarugas marinhas. Micos também são
frequentes na área e às vezes interagem com os hóspedes.
Comidas E Lugares Para Ficar Em Busca Vida

A melhor opção é alugar uma casa de férias
no condomínio. O Bahia Plaza Resort e o Surf
Camp, também são boa opções. Para pessoas
que querem gastar menos, existe a opção de
ficar numa cidade próxima como Salvador e
Lauro de Freitas e andar vindo das praias
próximas. Praias próximas como Jauá e
Arembepe também possuem instalações de
praia mais tradicionais como restaurantes.
Busca Vida possui a combinação ideal de
tranquilidade e uma linda praia com o luxo da
privacidade. É a favorita entre os turistas de
maior poder aquisitivo e moradores. O imóvel
aqui também é procurado por Brasileiros
locais e estrangeiros.
Ver imóveis na Busca Vida agora.

