
Por Que Comprar Imóveis em Vilas do Atlântico
Para pessoas que desejam ter toda a conveniência e as 
vantagens de uma localização urbana, mas ao mesmo 
tempo aproveitar a proximidade à natureza, os imóveis de 
Vilas do Atlântico apresentam a oportunidade perfeita.

É um centro turístico e de comércio com uma belíssima praia e 
tem a conveniência de estar localizado próximo de Salvador. 
Possui todas as comodidades necessárias ao dia a dia, e não é 
distante de locais paradisíacos como a Praia do Forte a das 
tranquilas praias do litoral Norte.

Não é de surpreender que as pessoas que escolheram viver lá estão muito satisfeitas, a 
maioria empresários, executivos de alto escalão ou oficiais como diretores ou juízes.

Os Imóveis de Vilas do Atlântico são muito procurados devido à sua atratividade a 
diversos tipos de investidores

a) Pessoas que querem viver aqui, para trabalhar ou fazer negócios em Salvador.

b) Pessoas à procura de investimentos por razões comerciais ou para renda de aluguel. Estes 
podem esperar grande ocupação devido à demanda vinda de turistas, visitantes a negócios, ou 
também pessoas que optam por viver aqui.

c) Investidores à procura de investimentos de pouco risco e alta valorização de capital

Vilas do Atlântico está adequadamente 
localizada com todas as conveniências 
urbanas

Vilas do Atlântico está localizada na região 
costeira do município de Lauro de Freitas ao 
norte de Salvador. Está a apenas 20 km de 
distância de Salvador e a 12km do aeroporto 
internacional. Tem uma bela praia com o 
mesmo nome.

O município de Lauro de Freitas é 
considerado uma área de alta atividade 
comercial, e a proximidade de Salvador, a 
qual é o centro de atividade econômica da 
Bahia, gera a demanda para os imóveis em 
Vilas do Atlântico.

Os moradores das Vilas do Atlantico não precisam ir a lugar algum em busca das conveniências 
de uma vida moderna, estão a poucos passos de distância.

Você irá encontrar a maioria das conveniências que podem ser esperadas de uma localização 
urbana agitada, como por exemplo, shoppings, supermercados, academias, hospitais, escolas, 
restaurantes e bancos. O sistema de transporte público é eficiente, mas as pessoas que moram 
aqui preferem usar os seus próprios carros.

O desenvolvimento, infraestrutura e os arredores urbanos não significam que férias agradáveis 
não sejam possíveis. A Praia do Forte está a apenas 80km de distância e as praias do litoral 
norte são facilmente acessíveis a partir daqui.
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História e Cultura

A população de Vilas do Atlântico inclui um grande número de estrangeiros.

Além disso, muitas pessoas da Bahia e de 
outros estados do brasil vem aqui para 
trabalhar nas empresas multinacionais 
presentes na área.

Historicamente, Lauro de Freitas – a cidade 
que inclui Vilas do Atlântico – era habitada 
por nativos indígenas. A sua ocupação 
principal era a agricultura e a pesca. Depois 
que a indústria açucareira trouxe um grande 
número de escravos vindos da África, a 
cultura local foi consideravelmente 
influenciada.

Atrações

Vilas do Atlântico tem todas as atrações típicas de um luxuoso local de praia.

• esportes aquáticos
• pesca
• mergulho
• caminhadas
• shopping
• surfe
• ciclismo

Opções de imóveis em Vilas do Atlântico

Os imóveis em Vilas do Atlântico são em sua 
maioria casas e propriedades comerciais. 
Uma estimativa dos preços pode ser 
encontrada em sites imobiliários. Atualmente 
uma casa pode custar entre R$330.000,00 e 
R$1.600.000,00. O preço médio de uma 
casa é de aproximadamente R$900.000,00.

Os imóveis em Vilas do Atlantico são ideais 
para pessoas que estão à procura de um 
local para morar e trabalhar. Faz muito 
sentido para aqueles que estão procurando 
uma renda vinda de aluguéis ou outros fins 
comerciais. Estes imóveis sempre atrairam pessoas que procuram valorização de capital.

Ver imóveis na Vilas do Atlântico agora.
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