Imóveis Em Costa do Sauípe – Casa Luxuosas Com Excelentes
Comodidades

A apenas uma hora de carro de Salvador, em uma região costeira com muito verde e
praias tranquilas, fica a Costa do Sauípe, um resort turístico de luxo bem planejado.
Ele tem várias pousadas e grandes hotéis.
O complexo dispõe de excelentes instalações de lazer, incluindo um campo de golfe e um
centro náutico. Se você está procurando uma casa de férias luxuosa, em um local tranquilo na
Bahia, então as casas luxuosas da Costa do Sauípe serão uma combinação perfeita para suas
necessidades.
Costa do Sauípe fica a cerca de 80 km do aeroporto de Salvador. A movimentação ao longo da
linda estrada para o resort irá colocá-lo no clima para umas excelentes férias. Por ser um
resort de luxo não muito longe da cidade, o local é palco de vários eventos e grandes
convenções. O resort é bem estruturado e possivelmente, o melhor do país. Portanto, não é
uma surpresa que o sorteio para a Copa do Mundo de 2014 será aqui.
Costa do Sauípe - O Lugar Perfeito Para Ter Uma Casa De Férias
Costa do Sauípe é talvez, o melhor exemplo de um
resort de praia ideal. O local está localizado em
uma Área de Proteção Ambiental (APA), com
exuberante Mata Atlântica verde. Além dos lagos e
rios, você tem seis quilômetros de lindas praias
ensolaradas. As temperaturas variam em cerca de
25 a 33º C.
Além das praias de areia branca, você vai
encontrar dunas, coqueirais, muito verde e flores
silvestres. Você pode passar um tempo apenas
apreciando a paisagem. As tartarugas marinhas,
pássaros e baleias apenas acrescentam beleza ao

lugar.
Imóveis
Os imóveis aqui são casas de luxo com instalações de lazer completas. Uma casa em Costa do
Sauípe será o lugar ideal para as férias e também pode ser alugada quando você não estiver
usando, porque os principais eventos estão programados ao longo do ano. O calendário anual
também é mantido ocupado com atividades de entretenimento, incluindo desfiles de moda,
eventos esportivos e culturais.
Os imóveis custam entre R$ 832.000,00 a R$ 1.500.000,00. Uma casa média vai custar cerca
de R$1.040.000,00.
Casas Abaixo de R$ 1.000.000,00
Tamanho: Lotes de 965 a 1100 m2. Área
construída: de 280 a 575 m2.
Localização: A maioria das casas nesta faixa de
preço está no Condomínio Quintas de Sauípe, um
grande condomínio fechado com muito verde e
perto da praia. Você pode contar com os seguintes
recursos:
- Casas com design de arquitetos renomedos.
- Quatro suites.
-Piscina, jardim e garagem.
Instalações comuns oferecidas pelo condomínio (alguns serviços estão em sistema de
pagamento para uso):
- Salão de festas.
- Instalações na praia.
- Quadras de tênis, quadras de squash e um campo de futebol.
- Spa e centro de fitness.
- Mini campo de golfe.
Acima de R$ 900.000,00 você também pode obter casas em outros condomínios. No padrão
mais alto, você consegue casas totalmente mobiladas com 3 a 5 suítes. Além das instalações
mencionadas acima, você também pode obter acesso direto à praia, TV por satélite, Wi -Fi,
internet, etc
Casas Acima de R$ 1.000.000,00
Há casas disponíveis com vista para o lago, acesso
direto ao lago e instalações de lazer completas.
Você também vai encontrar casas com vista para o
mar com acesso direto à praia.
Tamanho : Os tamanhos de terrenos variam de
1000 a 1800 metros quadrados. A área construída
na faixa de 200 a 350 m2.
- Quatro suítes.
- Piscina, jardim e garagem.

- A maioria das casas está totalmente mobilada. Em alguns casos, o mobiliário é opcional.
- Segurança 24 horas.
- Área de festas.
- Parque.
Instalações Comuns Oferecidas:
- Salão de festas.
- Restaurantes e bares.
- Internet café.
- Academia de ginastica bem equipada, spa e sauna.
- Campo de tênis, quadras de squash, quadras de basquete e um campo de futebol.
- Cinema.
- Parques e parque infantil.
- Campo de golfe de 18 buracos e centro de hipismo (fornecido por alguns condomínios).
Se você está à procura de uma casa de férias localizada não muito longe de Salvador, um
imóvel na Costa do Sauípe vai lhe proporcionar isso. Fica perto do aeroporto internacional e
não muito longe da cidade. Ela tem toda infraestrutura, mas está longe da poeira, barulho e
poluição dos centros urbanos. O cenário é lindo e a qualidade é de primeira classe. As
instalações vão rivalizar com aquelas fornecidas por hotéis cinco estrelas.
Ver imobiliária em Costa do Sauípe agora.

