
Imóveis em Busca Vida, Luxo Em Uma Localização Tranquila
Busca Vida é uma localidade a cerca de 40 km ao norte de Salvador. A atração principal 
é a sua maravilhosa praia que é protegida por um condomínio fechado.

O acesso à praia, que é uma das melhores do litoral norte é restrito mas ainda assim visitantes 
de praias vizinhas podem frequentar. Isso faz os imóveis em Busca Vida muito atrativos já que 
garante aos seus residentes o acesso a uma praia muito segura e privada.

Busca Vida, uma boa localização que é 
facilmente acessível

Busca Vida está localizada no município de 
Camacari que é parte da Região 
Metropolitana de Salvador. Está a 
aproximadamente 17 km de distância do 
aeroporto internacional de Salvador, e a 40 
km do seu centro histórico. É também 
acessível aos pedestres pela praia de Jauá.

As praias nesta região de Salvador são 
bastante variadas, algumas são bastante 
calmas, perfeitas para nadar, enquanto 
outras possuem mar aberto com ventos 
fortes, perfeitas para o surfe. Busca Vida 
possui um banco de areia com ondas ideal para a prática de surf.

A maioria das pessoas que procuram imóveis em Busca Vida são geralmente pessoas que 
querem ter uma propriedade de alto padrão em um local emergente. Como uma casa de férias 
ou para aluguel, isso faz muito sentido já que poucos lugares oferecem a privacidade e 
segurança de Busca Vida.

História da Região

Salvador é chamada a capital da felicidade do Brasil devido a sua população relaxada e 
acolhedora, festas ao ar livre e o carnaval. 
Também é uma das cidades mais antigas do 
país e foi a sua capital por um longo tempo 
devido a sua localização estratégica.

Durante a época do comércio escravo a 
região recebeu um grande fluxo de africanos 
que então significamente influenciaram a 
cultura da região.

A história de Camacari data ao século 16. 
Hoje é um dos municípios mais ricos no 
nordeste brasileiro e também tem um 
importante papel econômico na região com o 
quinto maior PIB do nordeste.

Atividades locais e atrações em Busca Vida

- A atração mais importante de Busca Vida é a sua grande praia, calma e tranquila, que 
oferece bastante privacidade. A praia se extende por quase quinze quilômetros e tem 
belíssimos coqueiros.



-Devido as intermináveis ondas vindas do mar aberto, o surfe é uma atração popular neste 
lugar.

-Uma caminhada na praia é uma experiência muito relaxante, além de aproveitar para curtir 
as belíssimas paisagens, esta experiência torna-se melhor ainda se chegar a Barra do Rio 
Joanes.

-A praia de Jauá também é um local atrativo, que ao contrário de Busca Vida, tem um grande 
número de piscinas naturais rodeadas de 
corais. Outro lugar para visitar é Arembepe 
onde podem ser encontrados restaurantes 
servindo o melhor da cozinha baiana.

Opções de imóveis em Busca Vida

Imóveis em Busca Vida são em sua maioria 
casas, apesar de existirem terrenos à venda.

Os imóveis em Busca Vida são o 
investimento ideal para pessoas que querem 
um lugar para passar dias tranquilos com a 
companhia das ondas e do mar.

A privacidade e tranquilidade oferecida pelas 
casas daqui é provavelmente única na área e, portanto sempre irá manter as propriedades 
atrativas e com alta demanda.

Ver imóveis na Busca Vida agora.

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

