
O momento é propício para Comprar Imóveis em Praia do Forte
Todo mundo quer comprar imóveis quando estão baratos. Isto é verdade 
independentemente da finalidade para a qual está comprando. Poucas pessoas têm a 
capacidade de detectar as oportunidades certas e fechar um bom negócio no tempo certo.

Quando um investimento se torna muito óbvio para todos, já é tarde demais. Uma área em 
desenvolvimento, com enormes possibilidades de turismo ou comercial é o lugar onde as 
pessoas inteligentes procuram investir. Se você está procurando um imóvel na Bahia, Praia do 
Forte tem tudo a seu favor.

Praia do Forte, a tranquila vila de pescadores com grande potencial imobiliário

A Bahia possui um clima tropical com temperatura média de 27 ° C, suas praias são paraísos 
turísticos. A maioria da população do estado 
vive em áreas costeiras.

A Praia do Forte é tradicionalmente uma vila 
de pescadores, a cerca de 50 quilômetros de 
Salvador. Esta proximidade faz com que seja 
facilmente acessível

É um destino turístico muito popular.Embora 
seja uma vila de pescadores , você não vai 
encontrar muitos sinais de pesca, a não ser 
os barcos de pesca ancorados perto da praia.

As praias são pacíficas e ativas durante todo 
o ano. O potencial turístico é imenso e ainda 
não foi totalmente aproveitado. Isso faz da Praia do Forte um lugar ideal para comprar uma 
casa ou investir em imóveis.

Os imóveis em Praia do Forte estão sendo vendidos muito rápidamente. Aqueles que demoram 
em tomar uma decisão, podem acabar por perder uma boa oportunidade de investimento.

Bahia, uma riqueza de história e cultura

O Centro histórico de Salvador, é um património mundial da UNESCO. O significado histórico 
vem de sua importância durante os tempos coloniais como uma porta principal. Foi um dos 
centros mais significativos coloniais na América do Sul. Durante o período de 1549-1763, foi a 
primeira capital do Brasil.

Até alguns anos atrás, antes do turismo, 
Praia do Forte era uma vila de pesca 
tradicional. Praia do Forte compartilha a 
riqueza cultural do resto da Bahia. O 
mundialmente famoso projeto Tamar dá um 
sabor da rica história natural do lugar.

O governo tem dado a real importância ao 
lugar e se certificou de que o 
desenvolvimento não significa o fim do 
encanto tradicional que o local oferece.

As atrações locais e atividades
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• Projeto Tamar é uma das principais atrações da Praia do Forte. É um santuário que visa 
salvar a população de tartarugas gigantes do mar ao longo da costa brasileira e Praia do Forte 
abriga uma das suas 22 bases. Existem tanques com diversas variedades de tartarugas e 
outros peixes para visualização.

• Existem excelentes lojas para fazer compras.

• A praia é excelente para nadar e relaxar. Muitos tipos de esportes aquáticos estão 
disponíveis.

• A Reserva Ecológica Sapiranga está situada nas proximidades. Uma reserva de mata 
Atlântica onde pode-se observar a fauna e flora local.

• Passeios a cavalo, trilhas de bicicleta, surf e parapente são algumas das atividades que 
mantém as pessoas ativas e felizes.

Oportunidades reais de imóveis

Praia do Forte já está no mapa imobiliário, mas ainda existem muitas áreas inexploradas. 
Todos os tipos de imóveis que vão de condomínios, casas e imóveis comerciais como 
restaurantes e hotéis estão disponíveis.

As pessoas que procuram uma casa de férias, algo para investir ou pessoas que queiram 
investir para alugar ou outros fins comerciais vao encontrar boas opções. Veja abaixo uma 
média de preços disponíveis em sites imobiliários:

a) Há apartamentos disponíveis a partir de R$200.000,00. O preço médio está por volta de 
R$650.000,00.

b) Há casas disponíveis a partir de 
R$900.000,00. O preço médio está por volta 
de R$1.500.000,00

O boom imobiliário de Praia do Forte pode 
ser atribuído à sua paz e tranquilidade e 
grande potencial turístico. O crescimento 
constante da economia brasileira e do estado 
da Bahia em geral, tem turbinado esse 
crescimento.

Se você estiver interessado em imóveis na 
Praia do Forte, o momento é propício. Voce 
deve agir rapidamente antes que seja tarde 
demais.

Ver imóveis na Praia do Forte agora.
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