
Salvador – Apartamentos Costa Azul, Acessíveis E Convenientes

Em Salvador existem diversas áreas de rápido desenvolvimento comercial, onde 
imóveis para investimento possuem um bom retorno. Outro atrativo é a localização, já 
que estamos falando sobre um lugar conveniente para se viver. Uma dessas áreas é o Costa 
Azul, uma região de classe média com distância de cerca de 17 km do centro de Salvador. 
Apartamentos no Costa Azul são bons investimentos para quem prioriza a valorização, o 
potencial de aluguel ou deseja apenas uma casa na zona urbana.

Uma Área De Rápido Desenvolvimento

O Costa Azul está localizado próximo às praias da
Pituba, Boca do Rio, Stiep, Armação e Jardim de
Alá. A região vivenciou uma rápida ascensão nos
últimos 20 anos como resultado de uma série de
iniciativas de desenvolvimento urbano. Os mais
significativos dessas ações, foram a construção do
Costa Azul Park e empreendimentos comerciais de
grande porte como o Hipermercado Bompreço.

Quer sejam hotéis, clínicas, agências de viagens,
bares, lojas de alimentação, escolas, faculdades,
bancos e centros comerciais, você encontra no
Costa Azul. Além do parque, outra grande atração
é a praia encantadora com a sua longa linha de guarda-sóis e de atividade para o seu lazer e 



diversão.

Imóveis Na Costa Azul

Os imóveis residenciais em oferta nesta região consistem quase inteiramente de 
apartamentos. Os apartamentos no Costa Azul estão com preços entre R$230.000,00 e 
R$480.000,00, dependendo da localização, tamanho, layout e as facilidades oferecidas. Um 
apartamento médio em Costa Azul deve custar cerca de R$340.000,00.

Como mencionado anteriormente, todas as conveniências e necessidades diárias estão 
disponíveis dentro da própria localidade. Assim, você pode ter próximo ao seu apartamento, 
lugares como escolas, supermercados, shoppings, farmácias, padarias e hospitais. Veja que 
tipo de apartamentos faz o seu estilo e compare as diversas faixas de preços.

Ver imóveis á venda em Costa Azul

Apartamentos Abaixo de R$300.000

São apartamentos de até 85m2 de área útil. A
maioria destes apartamentos podem ter dois ou
três quartos com uma suíte. Alguns imóveis nessa
faixa de preço possuem apenas um único quarto e
têm preços próximos de R$300.000,00, (pode-se
até conseguir um apartamento de quatro
quartos).

Os apartamentos podem vir com armários
embutidos na cozinha e nos quartos, além de
garagem para um ou dois carros. Como parte das
instalações comuns, você pode encontrar os
seguintes itens:

• Piscina
• Salão de Festas
• Sala de jogos
• Portaria 24 horas
• Salão de Reunião
• Quadra de esportes
• Playground

Ver apartamentos á venda abaixo de R$300.000 em Costa Azul

Apartamentos Entre R$300.000 E R$350.000

Você vai encontrar muitos apartamentos nessa faixa de preço com área útil variando entre 85 
a 100m2. A maioria dos apartamentos têm dois ou três quartos com uma suíte e vaga de 
garagem para um ou dois carros.

Além das instalações recreativas mencionadas
anteriormente, alguns condomínios possuem
espaço de festas, serviços de limpeza e central de
gás canalizado.

Ver apartamentos á venda em Costa Azul

Apartamentos Acima De R$350.000

A maioria dos apartamentos de alto nível no Costa
Azul tem uma área acima de 100m2. Apenas

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imoveis-resultados#&&Busca=l-45_sl-11_mxp-299999_pg-1
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alguns desses condomínios têm vista para o mar. O layout do condomínio é mais privativo, por 
exemplo, apenas dois apartamentos por andar.

Alguns dos apartamentos, nessa faixa de preço, são coberturas ou têm características de 
construção de luxo como teto decorado ou piso de alta qualidade. Podem ter piscina privada, 
porém, isso é uma característica rara.

A maioria dos apartamentos têm três ou quatro quartos com uma ou duas suítes e 
estacionamento pelo menos para dois carros. Alguns apartamentos vêm mobiliados, outros 
têm cozinha de alta qualidade, além de armários e guarda-roupas embutidos nos quartos.

Ver apartamentos á venda acima de R$300.000 em Costa Azul

Piscinas de grande proporção com características premium. Além de todas as facilidades que 
os outros imóveis em outras faixas de preço oferecem, com recursos como quarto de 
empregada, sauna, etc.

Se você está procurando apartamentos a preços acessíveis em um bairro de rápida ascensão 
em Salvador, é bem provável encontrar vários deles no Costa Azul. O apartamentos no Costa 
Azul vem com todos os recursos que podem ser oferecidos em casas de classe média. Estar 
próximo de todos os recursos necessários para seu conforto é um bônus que esse bairro 
oferece.

Ver imobiliária em Costa Azul
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