
Imóveis à Venda em Busca Vida – Uma Visão Geral

 

Busca Vida é um dos melhores lugares para comprar ou construir uma casa se você 
quer viver em um local de luxo e tranquilo próximo a Salvador. O imóvel à venda em 
Busca Vida inclui diversas residências bem projetadas com infraestrutura diferenciada. Os 
condomínios de Busca Vida possuem acesso quase exclusivo a praia de Busca Vida devido ao 
layout que evita o acesso fácil de pessoas de fora dos condomínios à praia.

A cidade fica localizada a cerca de 40 km de Salvador na Costa dos Coqueiros na Bahia. Está 
distante apenas a 17 km do aeroporto internacional e a apenas uma curta viagem da Praia do 
Forte que é um projeto de conservação ecológica. Busca Vida é famoso por sua maravilhosa 
praia de 9 km de extensão. A praia de mar aberto é perfeita para a prática do Surf e de outros 
esportes náuticos.

Uma Visão Geral dos Imóveis

Busca Vida oferece casas amplas e bem 
projetadas em bons locais. A qualidade da 
construção é normalmente de alto padrão. Você 
terá a opção de construir a sua casa, pois lotes 
com infraestrutura em condomínios estão 
disponíveis para compra. Você pode esperar o 
melhor do lazer e tranquilidade nos condomínios. 
As residências podem ser utilizadas como casas 
de veraneio ou podem ser alugadas para 



pessoas que estejam visitando a região para turismo ou negócios.

O custo de uma casa pode variar entre aproximadamente R$350.000,00 para casa de um 
quarto até R$5.000.000,00 para uma casa de luxo. O custo médio de uma casa é 
aproximadamente R$1.677.000,00. Lotes estão disponíveis entre R$800.000,00 até 
R$2.300.000,00 com uma média de R$1.533.000,00.

Ver imóveis á venda em Busca Vida

Casas em Busca Vida

Em uma faixa de preços de até R$800.000,00 você encontrará casas em condomínios 
próximos a praia. Você pode esperar de 100 a 350 m² de área construída em lotes de 900 a 
1000 m². Você encontrará nessa faixa de preço casas com três e quatro quartos com uma ou 
duas suítes.

Segurança, estacionamento, pequeno jardim 
ou área verde, dependência de empregada, 
despensa, churrasqueira e um escritório são 
algumas opções que você pode encontrar 
nessa faixa de preço. Você também 
encontrará TV a cabo e conectividade a 
Internet.

Acima de R$800.000,00 e até 
R$1.000.000,00 você terá casas amplas 
entre 275 a até 450 m² de área construída. 
Você encontrará entre 3 e 7 quartos ou 
suítes. Essas casas estão localizadas em alguns dos melhores condomínios próximos a praia ou 
até próximos a cidade. Eles são bem estruturados e frequentemente possuem estruturas de 
construções de alto padrão e um dos melhores acabados.

Você encontrara características de alto padrão como piscina de alto nível, jardim bem aparado, 
grama e área verde com árvores frutíferas, sistema de irrigação, garagem para diversos 
carros, playground e aquecimento solar. Nas áreas comuns você verá quadras de tênis, 
playground, pista de corrida e restaurante.

Com valores acima de R$1.000.000,00 você terá a disposição residências de luxo nos melhores 
condomínios da cidade com vista para o mar e próximos a praia. Lotes entre 1000 e 2000 m² e 
área construída de 350 a 800 m². Você encontrará pelo menos quatro suítes.

Além das estruturas mencionadas anteriormente, você encontrará grandes jardins, 
estacionamento para vários veículos, estacionamento de visitante, jacuzzi e salas para 
acomodar convidados. As estruturas das construções são excelentes e as casas são 
frequentemente projetadas por renomados arquitetos. Algumas casas possuem uma praia 
particular e um bar na piscina.

Ver casas á venda em Busca Vida

Comprando Terreno em Busca Vida

Você terá lotes com cerca de 1.500 m² você 
pode construir uma ou duas casas em um 
condomínio bem planejado com ótima 
infraestrutura de lazer. Esses lotes são 
localizados em ótimos locais próximos a praia e 
podem ser comprados por preços abaixo de 
R$1.000.000,00.

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


Lotes de frente para a praia com área acima de 2000 m² também estão disponíveis. Alguns 
desses podem vir com uma ou mais casas já construídas. Os valores para grandes lotes podem 
chegar acima de R$: 1.500.000,00.

Ver terreno á venda em Busca Vida

Os imóveis a venda em Busca Vida oferecem diversas oportunidades de investimento, o 
mercado é atrativo para a população local e para estrangeiros. A principal atratividade é a 
privacidade, o luxo e oportunidade de esportes náuticos. O local, que convenientemente fica 
próximo a cidade e ao mesmo tempo longe da correria da vida urbana é incluído como atração.

Ver imobiliaria á venda em Busca Vida  

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

