
Imóveis em Lauro de Freitas Uma Boa Opção
Lauro de Freitas é uma cidade costeira que faz parte da região da Costa dos 
Coqueiros e está situada ao norte de Salvador. A cidade é uma das que mais contribuem 
ao crescimento do PIB da região, e é uma das que mais criam empregos no país.

Tem um litoral de aproximadamente 6 km, dividido em três praias: Buraquinho, Ipitanga, e 
Vilas do Atlantico.  possui diversas opções em imóveis a oferecer que são perfeitas para 
pessoas à procura de uma propriedade para uso próprio, investimento, ou mesmo para 
aluguel.

Localização, geografia e clima de Lauro de Freitas

Lauro de Freitas está a apenas 15 km de Salvador, que é a capital da Bahia e tem um 
aeroporto internacional. A topografia da 
região inclui planaltos, costas e dunas 
cobertas de coqueiros e vegetação tropical.

A região possui três rios, sendo o principal 
deles o Rio Joanes, que separa Lauro de 
Freitas da cidade vizinha, Camaçari.

O clima é tropical e úmido com uma 
temperatura média próxima aos 24C. A 
temporada de chuva ocorre nos meses de 
Abril, Maio e Junho. O clima moderado, a 
infraestrutura e a conectividade às outras 
regiões irão atrair os que procuram imóveis 
em Lauro de Freitas.

História e Cultura

A cidade compartilha o seu passado histórico com Salvador, que data do século 16. Lauro de 
Freitas, que agora é um município separado, era originalmente parte de Salvador e agora 
ainda é considerada parte da região metropolitana de Salvador.

Os primeiros habitantes de Lauro de Freitas viviam da agricultura e pesca. A cultura da região 
foi influenciada pelos exploradores portugueses e os africanos que foram trazidos durante o 
período de comércio escravo.

A composição da população inclui principalmente brasileiros vindos de todo o país, e um 
grande número de estrangeiros que compram 
imóveis e vem morar aqui ou trabalhar em 
uma das muitas companhias situadas na 
região.

Atrações e coisas a fazer em Lauro de 
Freitas

Lauro de freitas tem muitos lugares 
interessantes aos turistas e oferece muitas 
atividades ao ar livre.

- Sendo próxima de Salvador, as atrações – 
por exemplo, museus, igrejas e outros 
lugares históricos – são facilmente acessíveis 
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a partir de Lauro de Freitas.

-As praias da área oferecem a oportunidade de praticar esportes aquáticos e atividades como a 
pesca.

-A cidade está a apenas alguns kilômetros de distância das belas praias do Litoral Norte, como 
a Praia do Forte, permitindo que os moradores possam fugir um pouco do ritmo urbano..

Disponibilidade e Preços de Imóveis em Lauro de Freitas

O mercado imobiliário de Lauro de Freitas oferece uma série de apartamentos e casas. As 
informações dos preços atuais irão te dar uma ideia:

-Os apartamentos estão disponíveis entre R$124.000,00 e R$238.000,00 com uma média de 
R$196.925,00.

-Os preços de casas variam de R$233.000,00 a R$1.190.000,00, sendo que uma casa comum 
custa em média R$662.000,00.

Os imóveis em Lauro de Freitas certamente 
atrairão pessoas do Brasil que procuram um 
lugar para morar e trabalhar.

Estes também irão atrair investidores 
estrangeiros que estão à procura de 
investimentos, ou renda de aluguel, e 
também irão atrair até mesmo os que 
desejam morar na área, que é um centro de 
atividade econômica, com infraestrutura bem 
desenvolvida, e que fica ainda muito próxima 
das belas praias do litoral baiano.

Ver imobiliária na Lauro de Freitas agora.
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