Casas De Luxo Em Porto Seguro

Encontrar uma casa de praia luxuosa na Costa do Descobrimento é fácil se você
buscar em cidades litorâneas próximas a Porto Seguro. Praias como Arraial d'Ajuda e
Trancoso oferecem casas luxuosas de alta classe, mas se você prefere áreas urbanas, você
pode encontrar excelentes casas de luxo em Porto Seguro.
Porto Seguro é uma cidade fascinante em qualquer aspecto que você possa imaginar. O centro
histórico da cidade tem muitas construções antigas de importância histórica. Porto Seguro está
localizado em uma região litorânea que é famosa por sua vegetação, suas praias de areia
branca e bonitas paisagens. A cidade tem tudo que faz um lugar atraente para turistas.
Comprar uma casa de luxo em Porto Seguro, portanto, será um bom investimento, tanto se
você planeja morar nela quanto usá-la ocasionalmente ou alugá-la para seus visitantes.
Vamos observar dois exemplos, que irão
ilustrar o tipo de luxo imobiliário que você
pode encontrar nessa cidade. No primeiro
exemplo, a casa tem um ótimo design e
projeto, mas sua localização a faz uma
propriedade única. No segundo caso, apesar
da localização ser excelente, são as
características e facilidades que fazem toda a
diferença.
Casas De Estilo Colonial No Centro
Histórico
Este imóvel está localizada em um terreno de
1500 metros quadrados no centro histórico da cidade. Tem duas casas construídas em estilo

colonial. O Centro Histórico é uma região elevada quando comparada a outras áreas da cidade.
A área oferece uma vista do oceano de 180 graus. Você pode ver milhas de praias e vegetação
ao redor.
A primeira casa tem uma área construída de 150 metros quadrados. Inclui dois quartos, uma
sala e uma cozinha. A outra casa, construída em uma área de 170 metros quadrados, tem dois
quartos, uma sala, uma cozinha e área de churrasco.
Há um pátio separado e a área de serviço. A área construída total é de 450 metros quadrados.
A propriedade tem um grande e bonito jardim, com um ótimo design. Caminhos de pedra
seguem através dos gramados e ligam as diferentes partes da propriedade.
O complexo possui uma grande piscina, cercada por arbustos e plantas. Quando próximo da
piscina, você pode ver oceano à distância e navios passando.
Casa Luxuosa no Resort Xurupita
Xurupita é um complexo de resorts de alta
classe, que fica localizado no ponto mais alto
da cidade e tem uma excelente vista do mar.
Também está próxima da praia Taperapuan,
uma das melhores da cidade. O resort tem
uma área total de 35.000 metros quadrados, e
está localizado em uma reserva natural.
Xurupita tem apartamentos, casas e um hotel
de luxo. Tudo, desde o design até as
construções, é da melhor qualidade. A casa da
qual estamos falando está localizada próxima
ao resort e tem sua própria entrada. Os
residentes tem acesso a todas as facilidades do resort e a casa pode facilmente ser alugada a
visitantes. Pode inclusive ser incluída à acomodação da piscina do resort, para um aluguel mais
fácil.
Essas são algumas das características luxuosas oferecidas pelo resort:
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas.
Quadras de tênis e squash.
Restaurantes.
Academia.
Campo de golfe.
Centro estético.
Playground.
Segurança.

A casa oferece a melhor combinação de luxo e relaxamento. Fica em um terreno de 2500
metros quadrados, com área construída de 270 metros quadrados. Tem três suítes e um
escritório. Há duas grandes varandas, uma no segundo andar e uma no andar superior, com
vista para o mar. Há uma construção separada de 100 metros quadrados, sendo o aposento
dos empregados e estacionamento coberto.
Porto Seguro e as cidades vizinhas são destinos frequentados por turistas e há grande
demanda de acomodação durante a alta temporada. Mesmo se você estiver procurando por
uma casa de férias que usará ocasionalmente, comprar uma casa de luxo em Porto Seguro é
uma boa ideia, em vista de seu potencial para gerar renda através do aluguel quando você não
a estiver usando.
Ver imobiliária na Porto Seguro agora.

