
Graça Salvador Imobiliária
Graça é um bairro residencial de alto-padrão em Salvador, localizado na ponta Sul da 
cidade, perto da praia. Os seus residentes são em sua maioria de classe média a alta. A 
região da Graça é uma das mais antigas de Salvador.

O potencial do mercado imobiliário da Graça é muito alto em conseqüência do turismo e da 
crescente economia brasileira em geral.

Existem várias agências imobiliárias que podem lhe ajudar a encontrar o seu próprio imóvel na 
área. Em geral, essas agências não somente tratam do processo de compra e venda dos 
imóveis, mas também podem oferecem serviços de administração da propriedade ou aluguel.

Um corretor profissional estará ciente das questões legais relacionadas à compra de imóveis na 
Graça, em Salvador, assim como de outros fatores que devem ser considerados como 
transferências de fundos. Mas antes de estudar o mercado imobiliário e as diversas 
propriedades disponíveis, vejamos o porquê 
dessa área ser tão atrativa.

As Atrações da Graça 

A atração mais óbvia em Salvador é a praia, 
atraindo muitos residentes locais e também 
milhares de turistas durante o ano. É 
localizada muito perto do centro da cidade e, 
portanto goza de uma ótima acessibilidade às 
diversas partes da cidade por meio do 
transporte público.

Assistir ao pôr-do-sol na praia é mais outra 
experiência inesquecível para se aproveitar. 
As barracas oferecem bebidas geladas, água-
de-coco, queijo na brasa entre outras delícias.

Uma outra grande atração em Salvador é o Farol da Barra, que é um ótimo lugar para observar 
o por-do-sol na Baía de Todos os Santos. Dentro do farol encontra-se um museu náutico, cheio 
de cartas, mapas, e outros artefatos históricos.

Todos estes vinham dentro de navios europeus que transportavam escravos e mercadorias 
durante a era colonial. Você também pode conhecer o Forte de Santo Antônio da Barra, 
construído em 1534 com a função de 
defender a então capital brasileira frente aos 
Holandeses e aos indígenas.

O Instituto Goethe e o famoso MAM – Museu 
de Arte Moderna – também são duas outras 
atrações importantes da região da Graça, em 
Salvador – ambas sendo de grande 
importância para o turismo da cidade.

Graça – Mercado Imobiliário e Potencial 
de Investimento Imobiliário

O mercado imobiliário na Graça tem preços 
muito acessíveis comparado aos de outras 



grandes cidades no exterior. Os apartamentos da região da Graça são a escolha perfeita para 
um lugar para passar o verão, ou uma propriedade para aluguel durante as férias.

Os preços são bastante acessíveis para a maioria das pessoas, variando de R$100.000,00 até 
R$500.000,00 ou mais. O mercado imobiliário da Graça traz um ótimo potencial para 
investimentos, e essa situação muito provavelmente não irá mudar a curto prazo.

A região da Graça em geral realmente é um local de oportunidades para corretores de imóveis, 
com grande potencial para investimento. Com o contínuo investimento estrangeiro, o mercado 
residencial local, turismo, e migração vinda de outros continentes, as perspectivas de 
crescimento para o mercado imobiliário na região de Salvador tornaram-se uma realidade.

Ver imobiliária em Graça Salvador agora.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/graca/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

