Procurando um Lar Espaçoso em Salvador, Confira os Apartamentos na
Graça

Se você que morar em um bairro privilegiado de Salvador, então comprar um
apartamento na Graça será uma excelente ideia. Na Graça estão disponíveis
apartamentos com uma ampla gama de preços, e você tem a certeza de encontrar um que se
adapte às suas necessidades e orçamento.
O bairro da Graça em Salvador é um ótimo lugar para se viver. Está em uma área que é cerca
de 60 a 80 metros acima do nível do mar. A Graça é abençoada com vegetação exuberante e
vistas esplêndidas. Você terá uma excelente vista da cidade e uma visão panorâmica do
oceano, em virtude da elevação.
O bairro é adequado tanto para classe de poder
aquisitivo maior, como também, segmentos de
classe média da população. Tem todos os tipos de
serviços e estabelecimentos. Você encontrará
todas as necessidades cotidianas, como escolas,
faculdades, hospitais e estabelecimentos
comerciais dentro da própria localidade.
Imóveis Á Venda Em Salvador, Graça
Embora você encontre muitas casas à disposição
para a venda, a maioria dos imóveis residenciais

na Graça é composta por apartamentos. As casas têm geralmente preços acima de R$
1.000.000,00.
Os apartamentos na Graça são espaçosos com preços a partir de R$ 250.000,00. Os
apartamentos top de linha podem custar em torno de R$ 1.300.000,00. Os preços variam
muito, dependendo do tamanho, localização exata, qualidade de construção e instalações. Um
apartamento em média vai custar cerca de R$ 645.000,00.
Ver imóveis à venda em Graça, Salvador
Apartamentos Na Graça Abaixo De R$500.000,00
Embora esta faixa seja composta de apartamentos mais econômicos, eles estão muito bem
localizados para facilitar a vida familiar. Você vai encontrar por perto todas as facilidades
necessárias, como escolas, faculdades, farmácias, padarias e centros comerciais. Alguns
condomínios também estão localizados em áreas de fácil acesso ao mar e ao centro da cidade.
Tamanho: Os apartamentos têm cerca de 75 à de 130 metros quadrados de área, projetados
com dois ou três quartos com uma suíte.
Instalações:
• Estacionamento para um ou dois veículos.
• Cozinha e armários no quarto.
• Banheiro para empregada.
Outras características:
•
•
•
•
•
•

Parque infantil (em alguns condomínios).
Porteiro.
Salão de Festas
Dependência de empregada.
Sauna.
Academia.

Ver apartamentos na Graça abaixo de R$500.000,00.
Apartamentos Entre R$500.000,00 E R$600.000,00
Você pode adquirir apartamentos em condomínios com vista para o mar ou em condomínios
fechados, com muitas opções de lazer e perto de conveniências diárias. Alguns desses
condomínios oferecem apartamentos com construção premium.
Tamanho: Podem oferecer apartamentos maiores, com entre 80 e 250 metros quadrados de
área construída, tendo de dois a quatro quartos com pelo menos uma suíte.
Instalações:
•
•
•
•

Piscina.
Estacionamento para diversos veículos.
Armários na Cozinha e no quarto.
Banheiro de empregada.

Outras características:
•
•
•
•

Quarto de empregados
Salão de festas.
Sauna.
Gerador de reserva.

• Quadras esportivas.
• Academia.
• Salão de jogos.
Ver apartamentos entre R$500.000,00 e R$600.000,00 à venda em Graça.
Imóveis Entre R$600.000,00 E R$900.000,00
As casas nesta faixa de preço são espaçosas e
localizadas em áreas nobres dentro da Graça,
perto de escolas, faculdades, lojas e outras
facilidades. Já os apartamentos estão em
condomínios premium, alguns deles situados em
condomínios fechados. Você também pode
encontrar coberturas com vista para o mar nesta
faixa de preço.
Tamanho: Imóveis de cerca de 100 a 250 metros
quadrados de área construída, em sua maioria
com três ou quatro quartos e apartamentos com
até duas suítes.
Instalações:
• Piscina Grande.
• Estacionamento para diversos veículos.
• Jacuzzi (em alguns condomínios)
Outras características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Churrasqueira.
Concierge 24 Horas.
Academia.
Sauna.
Salão de jogos.
Quadra de Esportes.
Dependência de empregada.
Salão de Dança.

Ver apartamentos entre R$600.000,00 e R$900.000,00 à venda em Graça.
Apartamentos Top De Linha - Acima De R$900.000,00
Esta faixa é constituída por apartamentos que
estão localizados nas melhores áreas do bairro.
Estarão à sua disposição todas as conveniências
nas proximidades e fácil acesso também ao centro
da cidade. Você também verá uma bela vista do
mar. Grandes coberturas também estão
disponíveis.
Tamanho: 200 a 400 metros quadrados de área
construída, o que significa pelo menos quatro
quartos ou suítes.
Instalações:
• Piscina Premium.
• Estacionamento para diversos veículos.

• Jardim (em alguns condomínios).
• Parque infantil (em alguns condomínios).
Outros recursos oferecidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dependência de empregada.
Salão de Dança.
Academia.
Sauna.
Quadra de Esportes
Concierge.
Salão de Festas.
Sala de Jogos.

Ver apartamentos top de linha acima de R$900.000,00 à venda em Graça.
Graça – Se você está procurando um novo lar em um dos melhores locais para se viver em
Salvador, você deve definitivamente deve olhar para o que está disponível aqui, É ideal para a
vida familiar com todos os requisitos essenciais próximos á você. A localidade oferece uma
esplêndida vista para o mar e para a cidade.
Existe uma vasta gama de apartamentos em oferta, tanto em termos de tamanho e de preço.
Sendo um bairro residencial muito famoso, você não deve ter nenhuma dificuldade em alugar
o seu apartamento na Graça (caso não esteja planejando usá-lo você mesmo).
Ver imobiliária em Graça

