Novas Luxo Casas em Praia do Forte - Abril 2017

A Praia do Forte sempre foi uma atração, tanto para turistas quanto investidores
imobiliários. Além de ser um importante pólo turístico desta região, a proximidade com
Salvador tem suas vantagens. Isto lhe garante toda a conectividade e as conveniências da
cidade. Ao mesmo tempo, é longe o suficiente para manter-se afastada de problemas comuns
da cidade como o tráfego, o ruído, multidões e poluição. Aqui estão algumas casas
recentemente adicionadas na Praia do Forte que valem a pena explorar.

Casa Premium de 5 Quartos em Praia do Forte

Esta espaçosa casa de dois andares faz parte de um condomínio de luxo próximo da vila. Tem
5 quartos e fica em um terreno de 800 metros quadrados. As grandes janelas do quarto
fornecem muita luz natural e ventilação. A área de estar e de jantar fica no piso térreo, e você
pode ver a piscina lá fora através das paredes de vidro. A casa tem uma cozinha bem equipada
e uma área de trabalho com armazenamento e despensa. Um quarto de empregada também
está disponível caso você tenha uma empregada em tempo integral.
A casa tem um pequeno gramado e suficiente espaço aberto. A piscina fica ao lado da casa e
está integrada a uma área de churrasco e quiosque, bem como áreas de estar cobertas e
abertas. O condomínio tem estradas internas pavimentadas e fornece todos os recursos de
lazer e segurança que você esperaria de um condomínio residencial de luxo. O preço está
disponível mediante solicitação.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terreno: 800 metros quadrados.
Área construída: 580 metros quadrados.
Dois andares, cinco quartos.
Cozinha totalmente equipada.
Área de trabalho com armazenamento e despensa.
Quarto de empregada.
Área verde.
Piscina privada com área de estar externa.
Churrasqueira e quiosque.

Comodidades adicionais fornecidas pelo condomínio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubhouse.
Salão de festas com área de jantar.
Área de churrasco.
Piscina separada para crianças e adultos.
Quadra de tênis.
Campo de futebol.
Quadras de vôlei.
Playground.
Academia.
Pista de ciclismo.

Apartamento Totalmente Climatizado Próximo da Vila

Este é um confortável apartamento de 2 quartos perto da vila e do projeto Tamar. Fica a
poucos minutos caminhando da praia. O apartamento está no piso térreo e é totalmente
climatizado. A sala de estar inclui uma cozinha em plano aberto. A varanda é voltada para o
leste e recebe uma brisa excelente do mar. O apartamento tem grandes janelas e excelente
ventilação. Existem três vagas de estacionamento reservadas.
A casa vem com acessórios como armários de cozinha, e eletrodomésticos como fogão e
exaustores. O condomínio oferece todas as comodidades básicas que são necessárias para
uma vida confortável. O preço atual é de R$945,000. Você também tem a opção de comprar os
móveis existentes.
Características do apartamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apartamento no térreo.
Totalmente climatizado.
Dois quartos com banheiro anexo.
Um lavatório individual.
Sala de estar com cozinha em plano aberto.
Varanda voltada para o leste.
Três vagas de estacionamento reservadas.
Parcialmente mobiliado.

Comodidades do Condomínio:
•
•
•
•
•
•

Segurança 24 horas.
Vigilância CCTV.
Piscina.
Salão de festas.
Serviço de quarto.
Fácil acesso à praia.

Apartamento Premium de 2 Quartos Próximo ao Lago Timeantube

O apartamento está localizado em um condomínio de luxo às margens do lago Timeantube.
Esta é uma localidade residencial especial na Praia do Forte, com abundância de áreas verdes
e vegetação nativa. O desenvolvimento aqui é controlado para evitar a deterioração da beleza
do lago e seus arredores.
O apartamento está virado para o leste, e tem uma área construída de 77 metros quadrados. A
qualidade da construção e o acabamento são excelentes. Há dois quartos, uma sala de estar,
cozinha e uma grande varanda. A casa é projetada para fornecer boa ventilação cruzada.
Existem duas vagas de estacionamento reservadas. O condomínio fornece segurança 24 horas,
piscinas para adultos e crianças, salão de festas com área de jantar e instalações para
esportes ao ar livre. O preço atual é de R$760,000.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apartamento voltado para o leste.
Área construída: 77 metros quadrados.
Construção Premium.
Dois quartos.
Sala de estar.
Varanda.
Cozinha.
Duas vagas de estacionamento reservadas.

Características do condomínio:
•
•
•
•

Segurança 24 horas.
Piscina com área mais rasa para crianças.
Área de festa e sala de jantar.
Quadras para jogos ao ar livre.

Casa de Cinco Quartos Perto da Praia

Esta casa de dois andares está localizada em um condomínio fechado próximo da praia, e fica
perto da vila de Praia do Forte. Tem uma área construída de 265 metros quadrados, e é
construída em um terreno de 510 metros quadrados. Há uma quarto no piso térreo e mais
quatro no andar superior. Todos os quartos têm banheiros anexos. Há salas de estar e de
jantar, uma cozinha grande, varanda e quarto separado para empregada.
A casa tem uma piscina particular com deque, área de estar com sombra e chuveiro. Próximo
dela, há uma gramado alinhado com coqueiros. Há um gramado em frente à casa, com árvores
nativas. O condomínio fornece todas as comodidades essenciais, como segurança, salão de
festas, academia e espaço para esportes ao ar livre. O preço atual é R$2,000,000.
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa de dois andares em um condomínio fechado.
Terreno: 510 metros quadrados.
Área construída de 265 metros quadrados.
Cinco quartos.
Sala de estar e jantar.
Cozinha.
Quarto de empregados.
Varanda.
Piscina com chuveiro e deque.
Gramados.

Instalações do condomínio:
•
•
•
•

Segurança 24 horas.
Salão de festas.
Quadra de Tênis.
Academia.

Se você está procurando por uma casa, o mercado imobiliário na Praia do Forte oferece muitas
opções. Você pode encontrar casas a partir de cerca de R$250,000. Os preços dependem de
muitos fatores, mas desde que você tenha o orçamento necessário, será capaz de encontrar
uma que corresponde às suas necessidades.
Ver todo casas à venda em Praia do Forte aqui.
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