
Compre Uma Casa Premium Em Vilas Do Atlântico - Uma Calma Cidade 
Perto De Salvador

Não é fácil encontrar áreas calmas e sem multidões em uma cidade que cresce rápido
como Salvador. Felizmente, a cidade está localizada em uma área costeira tropical, e se você
não se importa de ficar um pouco longe dela, você pode encontrar localizações pacíficas com 
vegetação natural em um ambiente sem poluição.
Se você quer comprar uma casa numa calma vila beira-mar próxima a Salvador, os melhores 
lugares para procurar por elas são Busca Vida e Vilas do Atlântico. Ambos os lugares tem uma 
praia magnifica com mar aberto e ondas altas, que são excelentes para surfar.

Enquanto Busca Vida é famosa por seus condomínios a beira-mar, Vilas do Atlântico tem 
algumas das melhores casas independentes localizadas próximas à praia. Para entender o tipo 
de imóvel do qual estamos falando, veja as especificações de algumas das casas Premium em 
Vilas do Atlântico.

Bela Casa De Dois Andares Perto da Praia

Essa casa de dois andares fica localizada a apenas 400 metros da praia de Vilas do Atlântico. O
acabamento é excelente e a construção é da melhor qualidade. A casa é construída em um 
terreno de 600 metros quadrados, com área útil de 500 metros quadrados.

Há quatro suítes, um escritório, uma ampla sala de jantar e de estar, uma grande cozinha, 
área de serviço, área de festas e sala de meditação. A casa é cercada por um belo jardim e 
gramado com caminho de pedras levando ao portão de entrada. Uma varanda no andar 
superior tem vista para o jardim. A garagem pode acomodar quatro veículos.

Vilas Do Atlantico Linda Casa Em Vilas Proxima A Praia

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/busca-vida-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/vilas-do-atlantico-linda-casa-em-vilas-proxima-a-praia
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/vilas-do-atlantico-imobiliaria


Excelente Casa Com Quatro Quartos Próxima Á
Praia

A casa está localizada entre uma rua e a praia, e
possui todas as necessidades como lojas,
supermercados, farmácias, restaurantes e escolas
por perto. É totalmente mobiliada e tem 900 metros
quadrados de área construída em um grande terreno
de 2750 metros quadrados.

A casa tem quarto quartos, entre os quais dois são
suítes. Todos os quartos possuem ar-condicionado e
armários embutidos. A suíte principal possui uma
jacuzzi. A casa também possui um escritório, duas cozinhas, uma sala de jantar e uma sala de 
estar, que tem vista para o jardim.

O jardim é bem projetado, com grandes gramados, e um canil também é fornecido. A garagem
tem espaço para dois veículos e próxima a ela fica a acomodação separada, com dois quartos e
um banheiro, disponível para empregados.

Instalações de recreação incluem uma grande piscina com deck e uma área de entretenimento 
coberta, perfeita para entreter amigos e parentes, ou para festas. Tem uma grande mesa de 
madeira que acomodam 12 pessoas, um bar com 10 lugres, uma cozinha e uma churrasqueira.
Há banheiros separados para as moças e rapazes.

Além da área de entretenimentos há uma área coberta para relaxamento com assentos, redes,
etc. Fica ao lado de um lago com peixes e uma pequena ponte de madeira oferece fácil acesso 
à área a partir do gramado.

Vilas Do Atlantico Casa Espetacular Perto Da Praia Em Vilas Do Atlantico

Casa Com Quatro Quartos a Beira-Mar em Vilas
Do Atlântico

Essa casa de quatro quartos a beira-mar tem uma
grande área de lazer e fantásticas vistas do mar.
Construída em um terreno de 900 metros
quadrados. Há uma área adicional exclusiva de 300
metros quadrados, próxima ao terreno, à beira-mar.
A área construída total é de 356 metros quadrados.

Além das quatro suítes, a casa tem duas salas de
estar, grandes varandas com vista para o mar, uma
ampla cozinha com despensa, uma sala de jantar,
uma lavanderia e área de serviço. Fora, há um jardim com grandes gramados e coqueiros. Um 
canil está disponível. Estacionamento coberto disponível para quatro carros. Para recreação, a 
casa tem uma grande piscina, uma sala para jogos internos e churrasqueira.

Vilas Do Atlantico Casa Beira Mar Com 4 Suites

Casa de Estilo Tradicional Construída em Dois
Terrenos de Um Condomínio Fechado

Essa casa de dois andares foi construída em um
terreno duplo no condomínio. A arquitetura é
tradicional, com telhados em telha e escada, portas
e janelas de madeira. A área total é de 720 metros
quadrados, e a área construída é de 420 metros
quadrados.

A casa possui três suítes no andar superior e um

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/vilas-do-atlantico-casa-beira-mar-com-4-suites
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/vilas-do-atlantico-casa-espetacular-perto-da-praia-em-vilas-do-atlantico


quarto no inferior. Há uma grande suíte principal, a qual tem uma área de cerca de 100 metros
quadrados. A sala de estar tem uma grande varanda com vista para a piscina, e há uma 
cozinha e sala de jantar.

A casa é cercada por um belo jardim, e um canil também está disponível. Acomodação 
separada para dois empregados e estacionamento coberto para dois carros é fornecida. Para 
recreação, além da grande piscina fora da casa, o condomínio oferece duas piscinas, dois 
campos de futebol e uma área de festas como parte das instalações comuns.

Vilas Do Atlantico Casa Em Villas Do Atlantico Com Dois Lotes

Casa de Cinco Quartos com Vista Para o Mar,
Próxima à Praia

Essa casa de dois andares está localizada próxima
ao mar e de algumas das melhores praias em Vilas
do Atlântico. Oferece vistas fantásticas do oceano e
é construída em um terreno de 1200 metros
quadrados, com área construída de 480 metros
quadrados. Há três quartos e duas suítes. Há
também uma ampla sala de estar, cozinha, sala de
jantar, quarto para empregada e lavanderia.

O grande jardim possui gramados, árvores e
coqueiros. Estacionamento coberto está disponível
para dois carros. Além disso, há espaço aberto para estacionar, que pode acomodar até oito 
veículos. Uma piscina e jacuzzi também são fornecidas.

Vilas Do Atlantico Casa 5 Quartos Beira Mar

Nós acabamos de ter dar cinco exemplos de casas
Premium em Vilas do Atlântico. Essas casas não são
baratas, mas estão provavelmente entre as
melhores casas próximas à Salvador, se você deseja
ficar fora da cidade. O lugar tem todas as facilidades
como supermercados, academias, escolas, bancos,
restaurantes e hospitais por perto.
Os residentes desta cidade são principalmente
pessoas de classe alta, e os donos de imóveis aqui
são do alto escalão de funcionários do governo,
empresários ricos e executivos em empresas
privadas. É um excelente lugar para comprar uma
casa se você quer trabalhar e morar em Salvador, mas com uma grande e luxuosa casa em 
uma vizinhança calma.

Ver imóveis na Vilas Do Atlântico.

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