Imóveis em Porto Seguro, um Sonho Tornando-se Realidade
Possuir uma casa de férias ou viver em uma cidade costeira tranquila sem o barulho
e poluição típica das grandes cidades, mas ao mesmo tempo com todas as suas
conveniências, não precisa ser apenas um sonho. Você pode tornar este sonho realidade ao
encontrar o imóvel de sua escolha no mercado imobiliário de Porto Seguro.
Porto Seguro que é uma cidade portuária localizada no ltoral Sul da Bahia, está no intinerário
da maioria dos turistas no Brasil. As primeiras pessoas a chegarem nesta terra com beleza
natural abundante a descreveram como um paraíso de praias, florestas tropicais e morros. As
coisas não mudaram muito e esta descrição ainda pode ser feita até hoje.
Localização e conveniências
Porto Seguro está localizada a cerca de metade do caminho entre Salvador e Vitória, a 707 km
e 613 km de distância respectivamente. Há um aeroporto em Porto Seguro de onde existem
vôos domésticos conectando a cidade às principais metrópoles do Brasil. Vôos Charters vindos
da Europa também operam no aeroporto. A
cidade é bem conectada por serviços de
ônibus a outras cidades do Brasil e a viagem
até Salvador leva 12 horas.
A cidade é uma das mais antigas cidades de
turismo no Brasil, com muitos pequenos
hotéis, belas praias limpas e um clima
agradável o ano todo. Os lugares vizinhos
como Arraial d’Ajuda e Trancoso estão a um
pequeno trajeto de balsa.
Arraial d’Ajuda é um vilarejo bonito com
pequenas casas de estilo português e
pequenas ruas que oferecem oportunidades
para shopping e alimentação. Arraial oferece
boas opções para lazer com um campo de golfe e também muitas pequenas praias tranquilas,
algumas cercadas de morros altos e vegetação.
O clima agradável e o ambiente relaxante é ideal para ambos turistas brasileiros e estrangeiros
que vem aqui para estadias longas. Porto Seguro está preparada para tornar-se o maior
destino turístico na Bahia e portanto imóveis aqui tornam-se bastante atrativos do ponto de
vista do investidor e também do comprador.
Na agricultura produz uma variedade de frutas, borracha, café e pimentas sendo a principal
atividade econômica. A pesca é também mais uma atividade que contribui para a economia
local e agora o turismo está prestes a assumir a primeira posição como principal atividade
econômica e fonte de empregos.
Porto Seguro, o ponto de partida da história do Brasil
O nome Porto Seguro foi dado por Pedro
Álvares Cabral, quando aportou aqui. A razão
de escolher este local para se acomodar foi
sua baía com águas calmas, a qual ele
chamou de Porto Seguro. Cabral estava
muito impressionado com a beleza do lugar,
assim como qualquer pessoa fica até hoje.
As águas claras, praias, dunas, corais, e

muitos tipos de peixes, tartarugas e até uma floresta tropical nas proximidades é uma prova
de que a região não mudou muito no aspecto natural desde então.
A cidade é separada em duas partes. A parte superior está cheia de monumentos culturais
importantes, enquanto que a parte inferior é a parte moderna da cidade com restaurentes,
bares e lojas. Esta é a parte ativa da cidade e é famosa por seus shoppings, carnavais,
baladas, com danças e música o ano todo. Os habitantes são acolhedores e amigáveis, fazendo
qualquer um à vontade e com o desejo de se juntar a folia.
Atrações em Porto Seguro
A cidade histórica é a área que tem as primeiras construções como casas e igrejas, construídas
pelos portugueses. Aqui estão algumas destas construções:
-Marco da Posse é um monumento que marca a posessão do Brasil pelos portugueses. Foi
trazido pelos primeiros exploradores.
-O museu mostra um bom exemplo da arquitetura da época.
-A Igreja da Misericórdia.
Opções de Imóveis em Porto Seguro
Existem todos os tipos de propriedades
como apartamentos, casas, terrenos e
fazendas.
Imóveis em Porto Seguro são muito
populares entre brasileiros que possuem
aproximadamente 90% dos imóveis daqui. O
governo se certificou que o desenvolvimento
não transforme esse lugar em uma floresta
de concreto através de uma lei que limita
prédios a terem 2 andares. Os preços
atualmente são razoáveis e apesar de que
essa área se desenvolveu bastante, ainda
existem muitas oportunidades.
Ver imóveis na Porto Seguro agora.

