
Imóveis No Horto Florestal, Salvador Uma Visão Geral

Horto Florestal é, talvez, um dos endereços mais desejados de Salvador. Alguns dos 
melhores condomínios de luxo estão situados aqui. É um ótimo lugar para se viver, um bairro 
privilegiado de luxo cercado por todos os lados por uma vegetação exuberante.

Se você estiver olhando para se mudar para um bairro melhor em Salvador ou quer comprar 
uma nova casa na cidade, então, imóveis no Horto Florestal devem estar no topo da lista 
quando você começar sua busca por um lar.

Imóveis No Horto Florestal - Visão Geral

Embora originalmente o bairro tenha sido 
ocupado apenas pelos ricos com suas grandes 
mansões, o bairro está passando por uma 
explosão imobiliária e uma série de 
condomínios de luxo está chegando nesta 
área. Muitas das casas e edifícios estão 
localizados em suas principais ruas.

O preço de apartamentos começa a partir de 
cerca de R$160.000 para um apartamento 
básico de um quarto e pode ir até o máximo 
de R$4.500.000 para um apartamento de 
luxo em um condomínio estilo resort. Um 
apartamento com três quartos da média deve custar cerca de R$1.000.000. Casas também 
estão disponíveis na faixa de preço entre R$1.750.000 e R$2.000.000.



Ver imóveis á venda em Horto Florestal

Apartamentos Abaixo De R$500.000

Os apartamentos fazem parte de condomínios convenientemente localizados perto dos 
principais centros comerciais e com fácil acesso ao centro da cidade. Em alguns apartamentos, 
você também pode ter uma vista para o mar.

Tamanho: A área construída varia de 40 a 120 metros quadrados. Você vai ter apartamentos 
de um quarto, a preços mais baixos, mas a maioria dos apartamentos nesta faixa são 
apartamentos de dois quartos com uma suíte.
Instalações:

• Piscina (em alguns condomínios).
• Estacionamento para um ou dois veículos.
• Parque (em alguns condomínios).

Você também pode obter alguns dos seguintes benefícios:

• Dependência de empregada.
• Armários na cozinha e nos quartos.
• Quadra de esportes.
• Porteiro (o tempo todo).
• Salão de festas.
• Sauna.
• Academia.
• Área de churrasco.

Ver apartamentos á venda abaixo de R$500.000 em Horto Florestal

Apartamentos Entre R$500.000 E R$1.000.000

Estes apartamentos estão localizados em áreas nobres perto de grandes centros comerciais e 
perto de escolas, estabelecimentos comerciais e com fácil acesso ao centro da cidade. Você 
também pode obter a construção de primeira qualidade, como dois apartamentos por andar, 
ótima arquitetura, teto decorado, etc.

Tamanho: A maioria dos apartamentos nesta faixa têm três quartos e duas suites. A área 
construída será entre 90 e 160 metros quadrados.

Instalações:

• Piscina de natação.
• Piscina separada para crianças (em alguns condomínios).
• Estacionamento para dois a três veículos.
• Parque (em alguns condomínios).

Muitos recursos da lista a seguir também estarão disponível:

• Aquecedor central de água.
• Gerador de backup.
• Conexão de TV e internet a cabo.
• Espaço de festa no apartamento.
• Salão de festas comum.
• Churrasqueira.
• Salão de festas.
• Academia.
• Sauna.
• Estacionamento para visitantes.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imoveis-resultados#&&Busca=l-45_sl-15_mxp-499999_pg-1
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/horto-florestal


• Lounge.
• Dependência de empregada.
• Quadra de esportes.
• Sala de Jogos.
• Área infantil.

Ver apartamentos á venda entre R$500.000 e R$1.000.000 em Horto Florestal

Apartamentos Preço Acima De R$1.000.000

Estes são os apartamentos premium na 
localidade e você pode esperar os melhores 
locais na área. Eles geralmente estão 
localizados em áreas com vista para o mar e 
com fácil acesso aos principais shoppings. 
Eles também vêm com muitas opções de lazer 
premium.

Tamanho: Você pode esperar área construída 
entre 170 e 800 metros quadrados, 
dependendo do preço. Você receberá 4 ou 5 
suítes, na maioria dos casos.

Instalações:

• Prêmio.
• Piscina separada para crianças.
• Jardim bem projetados (em alguns condomínios).
• Estacionamento para vários veículos.
• Parque infantil.

Você vai encontrar ainda algumas das seguintes características:

• Estacionamento de visitante.
• Espaço de festas.
• Dependência de empregada
• Área de recreação para crianças.
• Salão de festas.
• Sala de Jogos.
• Academia.
• Quarto de Massagem.
• Sauna.
• Quadras de esportes.
• Terraço com piscina e jardim.
• Hidromassagem
• Clube de Saúde.

Se você tem um orçamento acima de R$ 4.000.000, você pode olhar para apartamentos em 
condomínios estilo resort com as melhores opções de lazer e serviços similares ao que é 
fornecido em resorts de luxo.

Ver apartamentos á venda em Horto Florestal

Casas No Horto Florestal

Você vai obter casas com entre quatro com cinco quartos por entre R$ 1.750.000 a R$ 
2.000.000. Estas casas estão localizadas em áreas nobres perto de shoppings e com fácil 
acesso ao centro da cidade. Você vai encontrar tanto casas sozinhas como dentro de 
condomínios.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/horto-florestal/apartamento
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imoveis-resultados#&&Busca=l-45_sl-15_mnp-500000_mxp-1000000_pg-1


Casas nesta faixa geralmente vêm com uma área construída de mais de 500 mil metros 
quadrados. Você pode esperar a construção simples ou em andares em lotes de cerca de 500 
metros quadrados ou mais.

As seguintes instalações estão normalmente 
disponíveis:

• Uma piscina grande.
• Garagem para acomodar vários veículos.
• Quartos de empregados.
• Área de serviço.

Ver casas á venda em Horto Florestal

Se você está procurando uma casa top ou um 
apartamento em uma área muito conveniente e de 
luxo, então, o Horto Florestal irá fornecer algumas 
opções interessantes.
Existem muitos apartamentos de alta qualidade disponíveis aqui e todos eles fazem parte de 
condomínios bem desenhados. Se você tiver o orçamento certo, você pode comprar um 
apartamento de luxo ou uma casa muito espaçosa aqui em que você vai se orgulhar.

Ver imobiliária em Horto Florestal.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/horto-florestal/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador/horto-florestal
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

