Casas Recentemente Listadas em Praia do Forte - Julho 2017

Se você está procurando por uma casa na Bahia, seja para uso próprio, para alugar ou para
investir, a Praia do Forte, com suas atrações turísticas, é um lugar excelente para estar. Aqui
estão algumas moradias listadas recentemente nas quais você deveria dar uma olhada.
Apartamento de Dois Quartos com Vista para o Mar em Condomínio de Luxo

Aqui está sua oportunidade de comprar um apartamento premium em um local excelente na
Praia do Forte, com um orçamento relativamente modesto. O apartamento é parte de um
condomínio de luxo frente ao oceano, que oferece excelentes vistas do resort de luxo

Iberostar.
O condomínio consiste em quatro blocos com três andares de apartamentos. Cada bloco tem
12 apartamentos. Os blocos são construídos em torno da piscina com deque de madeira, área
de estar, abrigos do sol e área de churrasco. Toda a área aberta do condomínio é paisagística,
com exuberantes gramados verdes, palmeiras e pavimentação. Também conta com uma
pequena seção de praia privada. O apartamento está disponível atualmente por R$600,000.
Características do apartamento:
•
•

Área construída de 85 metros²
Dois quartos

Características do condomínio:
•
•
•
•
•

Academia
Quadra de tênis
Praia privada
Piscina
Jardim

Apartamento Duplex de Três Quartos Completamente Mobiliado na Praia do Forte

Essa é sua oportunidade de comprar um belo apartamento com três quartos, perto tanto da
praia, quanto da vila. O apartamento é parte de um condomínio com amenidades essenciais e
muito espaço aberto.
A construção é estilosa e, ainda assim, tradicional, com telhados inclinados e uso liberal de
madeira. O apartamento vem completamente mobiliado e decorado. A mobília e o design
interior são da melhor qualidade. Há um amplo terraço aberto com vista para o jardim, com
guarda-sol e assentos. Há também uma cozinha aberta de estilo americano, com área de
jantar integrada. O preço atual é R$1,250,000.
Características do apartamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apartamento duplex
120 metros² de área privada
Três suítes
Ampla varanda
Cozinha aberta de estilo americano
Armário
Terraço aberto espaçoso no piso superior
Três vagas de estacionamento reservadas
Interior atraente
Móveis de alta qualidade

Características do condomínio:
•
•
•
•
•

Piscinas
Deque molhado
Jardim e áreas verdes
Playground
Segurança 24 horas e porteiro

Casa de Quatro Quartos em Condomínio de Alto Nível na Praia do Forte

A casa está no condomínio Ilha dos Pássaros. O condomínio foi cuidadosamente planejado, e
tem muita vegetação verde natural exuberante, com diversas plantas e árvores nativas. Tem
200 lotes e oferece excelentes opções de lazer para famílias. Há uma ciclovia que será,
eventualmente, estendida até o centro da vila de Praia do Forte.
A casa em oferta tem dois andares e foi construída recentemente. É uma villa espaçosa, com
uma ampla varanda no piso superior com vista para a piscina. A casa conta com uma
construção moderna e acabamento excelente. Você terá uma grande sala de estar e jantar, e
quatro suítes. Grandes janelas de vidro fornecem muita luz natural. Um grande gramado bem
cuidado cerca a casa e a piscina em forma de L. A casa usa muita madeira de primeira
qualidade. O preço atual é R$1,450,000.
Características da casa:

• 800 metros² de terreno
•
•
•
•

300 metros² de construção
Quatro suítes com varanda
Semimobiliada
Sistema de aquecimento de água por gás

Características do condomínio:
•
•
•
•
•
•
•

Piscinas separadas para crianças e adultos
Área de festas
Centro de fitness
Área de brincar para crianças
Quadra de vôlei
Quadra de tênis
Campo de futebol

Bela Casa de Quatro Quartos na Praia do Forte

A casa está localizada em um condomínio bem planejado perto da vila de Praia do Forte, a
apenas 300 metros da praia. O condomínio tem acesso direto à praia. A casa passou
recentemente por uma enorme renovação e foi mobiliada novamente, incluindo um novo
telhado, pisos melhores, uma nova piscina, móveis novos e novos aparelhos.
Os arredores têm vegetação exuberante com gramados, plantas decorativas e palmeiras. Há
uma porta de vidro dando entrada à sala de estar, que fornece muita luz natural e torna a vista
da área externa uma parte da casa. A cozinha tem grandes janelas de vidro, que além de
fornecer muita luz natural, permitem que você aprecie a beleza dos gramados e do jardim
externo. O preço atual é R$1,920,000.
Características da casa:
•
•
•
•
•
•

380 metros² de terreno
240 metros² de construção
Quatro suítes
Jardins paisagísticos
Piscina
Geração de energia solar

Se você ainda está procurando por sua casa dos sonhos na Praia do Forte, essas moradias são
um excelente ponto de início para sua busca. Há muitas outras belas casas em oferta. Entre
em contato conosco dizendo suas exigências detalhadas e nós encontraremos a casa perfeita
para você.
Ver todo casas à venda em Praia do Forte aqui.
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