
Novas casas em Salvador - Agosto 2017

Os locais na cidade capital da Bahia, Salvador, e em seus arredores, sempre foram 
uma atração para quem procura casas no estado. Com a terceira maior população no 
país, atrações turísticas e conectividade, Salvador permanecerá sempre sendo um dos 
melhores lugares para viver para quem trabalha com negócios ou em organizações privadas de
alto nível e no governo. Se você está procurando uma casa em Salvador, aqui estão algumas 
ofertas para considerar.

Apartamento de Luxo com Quatros Quartos de Frente para o Mar em Jaguaribe

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-jaguaribe-apartamentos-com-vista-mar-a-venda


Jaguaribe é um bairro bem desenvolvido e com excelente infraestrutura. Também é o lar de 
uma das praias mais populares da cidade. Este complexo de apartamentos de frente para o 
mar é um local ideal para comprar uma casa se você deseja viver com estilo e luxo. O 
condomínio oferece as melhores amenidades, e os apartamentos estão disponíveis em 
tamanhos e designs variados. Você pode apreciar a brisa e vistas espetaculares sem sair de 
casa.

Há três blocos de torres, incluindo um com coberturas duplex. A grande piscina corre por 
quase todo o lado do condomínio voltado para o mar. O design e elevação são ultramodernos, 
e a construção é da mais alta qualidade. Os apartamentos contam com amplas salas de jantar 
e estar, e cozinhas bem equipadas.

Características do apartamento:

• Escolha entre três tamanhos de apartamentos: 166 metros², 187 metros² e 212 
metros² 

• Ampla sala de estar e jantar 
• Quatro quartos 
• Grande cozinha bem equipada 
• Vaga de estacionamento reservada para cada apartamento 

Características do condomínio: 

• Estacionamento para visitantes 
• Solário 
• Piscinas grandes e bem projetadas 
• Piscina separada para crianças 
• Piscina com raia 
• Deque molhado 
• Bar ao lado da piscina e restaurante 
• Salão de festas 
• Área de brincar para animais de estimação 
• Área de brincar para crianças 
• Salão de festas para crianças 
• Vestiário 
• Salão 
• Área de festas 
• Sala de cinema 
• Playground 
• Quadras esportivas 
• Academia 
• Sala de jogos 
• Spa com sauna e hidromassagem 
• Salas de relaxamento, massagem e ioga 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/apartamento


Grande Casa de Quatro Quartos em Itapuã

Se você está procurando por uma grande casa rústica perto do mar em Salvador, essa casa 
pode ser perfeita para você. Está localizada em Itapuã, um bairro com todas as conveniências 
diárias como shoppings, supermercados, escolas e faculdades.

A casa está localizada em uma localidade residencial calma, a cerca de dois minutos de 
caminhada da praia. O design é tradicional, com telhado e grandes áreas de estar cobertas. 
Você terá muito espaço aberto e semiaberto para relaxar e tomar sol e ar fresco. A piscina está
em meio a gramados e caminhos de pedra bem projetados e cuidados. As áreas verdes são 
pontilhadas por plantas com flores e arbustos. A garagem tem espaço para dois carros.

Características da casa:

• Área do terreno de 764 metros² 
• 308 metros² de área construída 
• Sala de estar 
• Sala de jantar 
• Quatro quartos 
• Quatro banheiros 
• Escritório 
• Varanda 
• Piscina 
• Garagem 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/terreno
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-itapua-ampla-casa-com-4-suites-a-venda


Apartamento de Frente para o Mar em Ondina

Essa é outra oportunidade de comprar uma casa em um complexo de apartamentos de alto 
nível. Se você ama nadar, Ondina é um lugar perfeito para você. Aqui estão algumas das 
melhores praias de águas claras da cidade. Caso você seja um entusiasta da natureza, há um 
zoológico e um jardim botânico por perto.

O edifício moderno e atraente do apartamento te dá vistas panorâmicas da baía de Todos os 
Santos. A grande piscina te dará vistas incríveis do oceano. Há apenas dois apartamentos em 
cada andar. Cada apartamento tem um elevador particular. As características essenciais, como 
jardim, academia e estacionamento também estão disponíveis.

Características do apartamento:

• Área construída 350 metros² 
• Sala de estar e jantar 
• Quatro suítes 
• Quatro vagas reservadas de estacionamento 
• Quarto de empregada 
• Despensa 
• Armários 

Características do condomínio: 

• Jardim 
• Academia 
• Área de jantar e festas 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-ondina-apartamento-de-luxo-a-venda


Casa de Luxo com Seis Quartos em Jaguaribe

Essa casa de dois andares é parte de um condomínio fechado em um dos melhores bairros de 
Salvador. A casa conta com construção e acessórios premium. Tudo foi construído com grande 
atenção aos detalhes e acabamento excelente. A casa está atualmente disponível por R$ 
2,800,000.

Características da casa:

• Área do terreno de 660 metros² 
• Área construída 498 metros² 
• Construção de dois andares 
• Seis suítes 
• Área de festa 
• Piscinas 
• Brinquedoteca 
• Aquecimento solar de água 
• Coleta de água da chuva 

Salvador é a cidade com a melhor conectividade da Bahia. O aeroporto internacional liga você 
a quase todas as principais cidades do mundo. Também é bem conectado pelo ar com o 
restante do país. Sendo uma cidade portuária com muitas atrações turísticas, é uma parada 
comum em cruzeiros internacionais. Você também terá uma boa conexão pela estrada com o 
restante do país. Se você deseja viver na Bahia e desfrutar de todas as conveniências de uma 
cidade, Salvador é uma ideia excelente.

Clique Aqui Para Visualizar Áreas Em Salvador

Você Também Pode Estar Interessado Em:

1. Apartamentos Em Alphaville Salvador – Boa Localização Com Todas As Comodidades
2. Encontre Uma Casa De Luxo Em Salvador
3. Procurando um Lar Espaçoso em Salvador, Confira os Apartamentos na Graça
4. Apartamentos E Casas Em Itaigara À Venda – Ótimas Opções para um Lar em Salvador

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imoveis-a-venda-em-itaigara-salvador
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imoveis-a-venda-em-graca-salvador
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/encontre-uma-casa-de-luxo-em-salvador
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/apartamentos-em-alphaville-salvador-boa-localizacao-com-todas-as-comodidades
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-piata-casa-de-luxo-em-a-venda
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