
Casas de Luxo Em Busca Vida - Entre Os Melhores Imóveis de Luxo Na 
Bahia

Entre as cidades e vilas em Salvador, Busca Vida tem o ambiente perfeito para casas 
de Luxo. Fica a menos de meia hora dirigindo do Aeroporto Internacional de Salvador e 
próxima a atrações e os projetos de conservação da natureza da Praia do Forte. Com uma 
grande e calma praia que é quase dedicada aos condomínios, você tem a localidade perfeita 
para uma casa top de luxo.

O mar aqui é aberto e as altas ondas oferecem condições ideais para esportes aquáticos e o 
Surf. Os Imóveis de luxo em Busca Vida te oferecem a oportunidade de possuir uma casa 
invejável com o melhor do mercado, em uma localização muito procurada. Neste artigo, 
daremos uma olhada nos tipos de casas que você pode encontrar nesse lugar.

Casas de Quatro Quartos Em Busca Vida

A casa, localizada em um condomínio de luxo,
tem piso de mármore na sala e piso de
cerâmica nos quartos. Tem 800 metros
quadrados de área construída em um terreno
de 1.500 metros quadrados. Mesmo não sendo
uma das casas mais caras da área, é espaçosa
e tem característica que a colocam no grupo de
imóveis de luxo.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/busca-vida-imobiliaria


A casa tem uma sala, cozinha, sala de jantar, área de festas e quatro suítes bem projetadas. 
Possui uma sala de festas e home theater. Há uma lavanderia e quartos para acomodar os 
empregados da casa.

A garagem pode acomodar dois veículos. Há uma grande piscina com deck, um bar de piscina, 
e área de serviço. A casa fica dentro de uma comunidade cercada com acesso restrito, 
segurança 24 horas e guarita.

Casa de Quatro Quartos No Litoral

Veja as especificações desta bela casa em um
condomínio fechado a apenas 200 metros do
mar. A propriedade é construída em um lote
duplo de 710 metros, assim há 1.420 metros
quadrados nessa localidade privilegiada. A área
útil total é de 730 metros quadrados.

Além das quatro espaçosas suítes, você ainda
tem uma sala de estar, cozinha com despensa
e forno de pizza, uma sala de jantar e um
quarto e hóspedes. Todos os quartos possuem
armários embutidos. Há um pub com um bar e
uma adega com espaços que podem
armazenar até 2000 garrafas. Dentro da casa,
há também quartos para acomodar três
empregados, e uma cozinha separada para eles. Há uma lavanderia e a casa possui home 
teather instalado.

A garagem pode acomodar até três veículos e, além disso, há seis espaços abertos para 
estacionamento dos visitantes. A casa possui uma grande e bem projetada piscina olímpica, 
sauna, jacuzzi, sala de fitness, churrasqueira e quadra de tênis. O condomínio fornece 
segurança 24 horas.

Grande Casa Com Arquitetura E Design Interior Premium

Essa casa, localizada próxima ao resort Busca
Vida, fica a apenas 100 metros do mar. Em
termos de preços e recursos, está entre as
casas de melhor qualidade no local. Essa casa
fica localizada em um complexo de um resort
de luxo, que inclui um hotel, restaurante e
instalações recreacionais.

O prédio foi projetado pelo renomado
arquiteto Ivan Smarcevski e o interior foi
projetado por David Bastos. A arquitetura
Premium faz uso liberal de vidro e madeira. A
casa foi terminada em 2001.

A área útil da casa é de 700 metros quadrados, e fica em um lote de 1.340 metros. Há quarto 
suíte e a suíte principal possui dois banheiros, dois closets, e uma varanda muito ampla. Há 
também uma grande sala de estar, um escritório, uma grande varanda, cozinha espaçosa, 
despensa, espaço de vivência para empregados e lavanderia.

Fora, há um bem projetado jardim e uma garagem que pode acomodar três carros. Para 
recreação, há uma grande piscina com bar, um chuveiro externo e uma academia. O complexo 
possui segurança 24 horas.

Grande Casa De Luxo Com Seis Quartos



Essa confortável casa de quatro andares
oferece a qualidade que é perfeita para viver
em alto nível. O preço se encaixa entre as
mais caras propriedades da área, mas é uma
bagatela se você observar os recursos que a
casa possui.

A casa tem área útil total de 1.200 metros
quadrados, e o terreno tem 6.600 metros
quadrados. Há seis espaçosas suítes, uma sala
de estar, sala de jantar, cozinha, despensa,
área de serviço e amplas varandas. A casa
vem com armários embutidos, prataria e home
theater. Há também um closet e uma pequena
estação de trabalho.

Ao redor da casa há uma grande área verde com palmeiras e jardim paisagístico. Diferente da 
entrada, há um deck no meio de um lago artificial que pode ser acessado por uma ponte de 
madeira. A garagem pode acomodar sete carros. Um galpão de armazenamento e um canil são
fornecidos. Há acomodação separada para empregados, que inclui dois quartos, uma despensa
e banheiro.

A casa possui excelentes instalações recreacionais. Há uma sala de jogos, sauna, clube de 
saúde, churrasqueira e quadra de tênis profissional com iluminação. Próximo à quadra, há um 
banheiro e chuveiro externo. A piscina tem forma de peixe e possui um deck, iluminação 
especial e um chuveiro externo.

Para garantir o ininterrupto fornecimento de água potável, há dois poços e uma bomba. O 
sistema automático de irrigação com sensor de chuva garante que o jardim permaneça 
adequadamente irrigado. A casa é protegida com cerca elétrica, sistema de segurança com 
alarmes de ladrão e nove câmeras estrategicamente posicionadas para vigiar. Há também um 
posto de guarda, que proporciona visão clara da propriedade toda.

Casa de Luxo Com Construção Moderna e Fachada de Vidro

Essa casa se distingue das outras porque faz uso
extensivo de aço e vidro temperado em sua
construção. O Design especial será um prazer para
pessoas que apreciam estruturas modernas e
querem bastante luz natural em suas casas. A casa,
que foi renovada em 2008, tem excelente
acabamento e tudo nela, incluindo a iluminação, foi
cuidadosamente projetado para torná-la atraente
durante o dia e a noite.

O lote Premium de 2.141 metros quadrados no qual
a casa está, fica a apenas cinco minutos da praia e
próximo à área de floresta protegida do condomínio.
A área construída no total tem 400 metros quadrados. Há quatro suítes, três no andar superior
e uma no térreo. Além do grande terraço, há também amplas varandas com belas vistas do 
jardim e da área verde ao redor da casa.

Há duas salas no térreo, uma serve como cozinha de festas e a outra como salão de festas que
se abre para a área da piscina. A casa em com armários embutidos. Há também uma 
lavanderia e quartos para acomodar os empregados.

A propriedade possui um edifício separado com quartos e cozinha para os empregados. O 
grande jardim paisagístico possui gramados e amplo espaço para visitantes estacionarem, 



além da garagem. A grande piscina com deck de madeira possui iluminação.

O condomínio fornece segurança 24 horas. Para recreação, existem quadras de tênis, 
academia, campo de futebol, circuitos de bicicleta, piscinas, restaurante e sauna. Um 
quilômetro de praia privada está disponível apenas para o uso dos membros.

Nós acabamos de dar alguns exemplos das casas de luxo alto padrão em Busca Vida. Se você 
busca por uma casa de luxo calma e de frente para a praia na Bahia, você encontrará algumas 
excelentes opções nesse local. As casas de luxo em Busca Vida não são baratas, mas os preços
são justificados por suas instalações e por sua localização altamente procurada.

Ver imóveis na Busca Vida agora.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/busca-vida-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

