Invista Em Imóveis Em Itacimirim E Aproveite O Melhor De Dois
Mundos
Itacimirim é o lugar para aqueles que desejam o melhor
de dois mundos, a tranquilidade de uma vila pequena, e as
atrações turísticas e diversões de uma cidade turística.
A maior vantagem de Itacimirim é a sua localização, a apenas 5
km da Praia do Forte, o que oferece aos seus moradores acesso
à todas as conveniências da cidade turística. A cidade tem uma
longa praia pouco habitada, serena, que se extende por vários
quilometros.
Os imóveis em Itacimirim são procurados por pessoas que buscam casas de férias e para
pessoas interessadas em alugar para temporada.
Local ideal, proximo à Praia do Forte e próximo de Salvador
Itacimirim está localizada entre dois dos destinos turísticos mais populares na Bahia, a Praia
do Forte e a cidade de Salvador. A Praia do Forte está a 5 km de distância, e Salvador que tem
o aeroporto internacional mais próximo e um porto está a 50 km de distância.
Vilas do Atlântico está adequadamente
localizada com todas as conveniências
urbanas
O clima de Itacimirim é tropical com uma
temperatura média de aproximadamente
27C, e a região recebe boa precipitação. A
área tem uma biodiversidade rica com
vegetação tropical, uma variedade de
pássaros, tartarugas marinhas, baleias,
peixes e lagostas. A pesca tem sido a
principal atividade da região.
Além da praia, Itacimirim tem várias lagoas
de água doce, pesca, observação de
pássaros, caiaque, e corrida. Muitos turistas
ficam ocupados com todas estas atividades nos dias livres em seus intinerários.
Itacimirim tem a localização perfeita para os que querem aproveitas as atrações, a vila e a
vida noturna da Praia do Forte e então voltar e descansar em um lugar tranquilo. O grande
potencial turístico faz dos imóveis em Itacimirim ainda mais atrativos.
História da região
‘Itacimirim’ é um nome indiano, que significa ‘pedra pequena’ e a pequena cidade compartilha
a sua história e cultura com o resto da Costa dos Coqueiros.
Salvador é um patrimônio mundial da UNESCO, tem uma rica história e cultura devido a esta
ter sido o principal porto durante a época colonial e ter sido a capital do Brasil de 1549 a 1763.
Atrações e coisas a fazer
Vilas do Atlântico está adequadamente localizada com todas as conveniências
urbanas

Ninguém nunca ficará entediado em
Itacimirim já que há atividades para todos os
gostos.
-Atividades ao ar livre como pesca, corrida,
passeios a cavalo e caminhadas.
-Esportes aquáticos como o surfe, caiaque e
snorkeling.
-Amantes da natureza irão ter momentos
inesquecíveis ao observar aves, baleias
jubarte, e tartarugas marinhas. Estes
também irão gostar de visitar a atração
principal da cidade vizinha da Praia do Forte,
o Projeto Tamar, que é um santuário para tartarugas e um projeto de conservação. Aqui
enormes tartarugas do oceano e outros peixes da região podem ser observados de perto.
-Outras atrações em Praia do Forte que são próximas, incluindo compras em boutiques, e
visitas à igreja histórica.
Opções e Preços de Imóveis em
Itacimirim
Existem muitas opções para os que
procuram imóveis em Itacimirim. A faixa de
preços dada abaixo, retiradas de sites
imobiliários, irá dar uma boa idéia do
investimento necessário.
- Os apartamentos estão disponíveis, entre
R$217.300,00 e R$415.000,00 com um
preço médio de aproximadamente
R$282.000,00.
- As casas custam entre R$350.000,00 e
R$579.000,00 com um preço médio de
R$425.000,00
- Os terrenos custam entre R$180.000,00 e R$1.500.000,00 com um preço médio de
R$490.000,00.
Itacimirim oferece diversos tipos de imóveis para investidores, de terrenos ainda não
desenvolvidos até casas luxuosas. É uma área em desenvolvimento e os interessados em
imóveis aqui irão fazer bem de não esperar muito tempo já que os preços provavelmente irão
aumentar.
Vilas do Atlântico está adequadamente localizada com todas as conveniências
urbanas
O lugar é uma oportunidade ideal para aqueles interessados em uma casa de férias ou para
investidores focados na indústria turística.
Ver imóveis na Itacimirim agora.

