Xurupita Resort Oportunidade De Investimento

Situado em Porto Seguro, o destino turístico número 1 no Brasil, o Xurupita resort
oferece uma oportunidade de investimento fantástico.
Xurupita é um hotel de luxo, spa e um exclusivo empreendimento residencial, construído com
espetacular atenção aos detalhes.
Estrategicamente situado na reserva natural no ponto mais elevado do Porto Seguro, o resort
está localizado em uma área recuada e exclusiva oferece a impressionante vista do topo do
despenhadeiro sobre a praia maravilhosa de Taperapuan, uma das mais conhecidas na região e
situado perto da vila, que é o principal lugar de morada em Porto Seguro
Uma Oportunidade Única
Xuruapita representa a combinação perfeita entre
tranqüilidade, natureza e lazer que faz dele o
resort número um em Porto Seguro. A aeroporto
se encontra apenas a dez minutos (de carro) do
centro da cidade. Xurupita oferece a
acessibilidade perfeita como um destino de fimde-semana, ao contrário de Arraial d’Ajuda
eTrancoso que exigem viagens de duração mais
longa.
Além do mais, a filosofia de Resort é baseada no
princípio de conviver em harmonia com o meio
ambiente, na atmosfera calma e serena. Esta
ambiente permite a vocês estarem em comunhão com a natureza. A sustentabilidade é a parte

fundamental do resort:
• A energia solar para gerar fonte adicional de calor
• A água potável vem direto de uma fonte sustentável,
• As estruturas e as instalações foram elaboradas em conformidade com o meio ambiente
• O conjunto tem licenças ambientais
Com um enorme desenvolvimento e as melhorias devido na infraestratuta da cidade, a região
representa um mercado de crescimento empolgante, enquanto o investimento externo
planejado e os novos projetos nas zonas de luxo de d’ Arraial d’Ajuda e de Trancoso estao
conduzindo a alta dos preços das casas.
Por Que Investir Em Xurupita?
Com este espírito de desenvolvimento,
Xurupita parece o investimento ideal para
lucrar com essa expansão. Com um desenho e
equipamento de primeiro nível de construção
e atenção a cada detalhe em todos os prédios
do resort , paralelamente à tranquilidade e
vistas panorâmicas indicam que este resort
oferece oportunidades inigualáveis .
• Segurança - Xurupita é recuado da rua
principal e situado no meio de uma reserva
natural, o condomínio oferece segurança 24
horas .
• Esporte e Lazer - o resort oferece algumas das instalacoes mais modernas. Área esportiva,
incluindo uma totalmente equipada e moderna academia de ginástica, piscina de 25m, piscina
aquecida, piscina infantil, driving range de golfe, quadras de tênis, campo de futebol, quadras
de squash, Pilates e muito mais.
• Spa – um dos mais exclusivos na Bahia, a abordagem holística oferece um serviço completo
e exclusivo para cada cliente. As atividades incluem: Spinning, hidro-massagem, aulas da
dança (forró, samba e tango), yoga, massagem e meditação.
• A infra-estrutura pelo resort - a infra-estrutura incomparável mantidas de acordo com os
mais elevados padrões, incluindo :
• Rede elétrica subterrânea
• Iiluminação externa em todo complexo
• Pavimentação e todos os reparos externos
• Sistema de drenagem de águas pluviais
• Abastecimento de água pressurizada de
uma nascente subterrânea
• Telefone, internet e televisão por satélite
Este resort exclusivo, situado no coração da Bahia, oferece a combinação perfeita entre
tranqüilidade e lazer. Os preços da habitação são muito atraentes sobretudo tendo em conta a
infra-estrutura de primeira classe no resort. Isso faz com que o investimento seja uma das

melhores oportunidades na Bahia para os brasileiros.
Ver imobiliária em Xuruapita Resort

