
Novas Imóveis em Imbassai, Junho de 2017

Imbassai fica a apenas 65 km do Aeroporto Internacional de Salvador. Assim como 
Guarajuba, é uma das vilas costeiras menos lotadas perto da Praia do Forte. Se você é um 
amante da natureza ou procura uma casa tranquila em uma localização cênica, Imbassai é o 
local perfeito para você. A vila rústica, o rio claro e a longa e intocada praia vão cativar 
qualquer um. Se você está procurando uma casa em Imbassai, aqui estão algumas excelentes 
opções que vale a pena considerar.

Projeto de Condomínio com Apartamentos de Dois e Três Quartos, Lançado 
Recentemente

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imbassai-lancamento-de-vilages-a-venda


Este projeto feito pela renomada empresa de arquitetura HB&A está localizado às margens do 
rio, próximo da área onde o rio encontra o mar. Os condomínio de apartamentos de luxo está 
em uma das áreas mais Premium de Imbassai. São 40 apartamentos no total. Destes, oito são
apartamentos duplex de três quartos, e os restantes são apartamentos de dois quartos. 

Esta é uma excelente oportunidade para quem procura por uma casa de férias ou uma 
segunda casa em Imbassai. O condomínio está em uma localização pouco lotada, com muito 
espaço aberto e vegetação natural. O cenário não poderia ser melhor, e a praia fica a poucos 
minutos de caminhada.

Como pode se esperar de arquitetos renomados, o condomínio também é bonito, com layouts 
bem projetados e elevações atraentes. Todo apartamento de três quartos tem uma piscina 
particular, e alguns dos apartamentos de dois quartos têm jardins privados. Cada apartamento 
tem um estacionamento reservado e há vagas adicionais para visitantes. 

Apartamentos de três quartos têm área de estar e jantar, cozinha, área de serviço e banheiro 
nos pisos térreos. Do lado de fora, há uma ampla varanda que dá acesso à piscina particular, 
deck e um pequeno espaço verde na parte de trás da casa. Há outro banheiro fora da casa, 
que é convenientemente localizado próximo da piscina e acessível a partir da varanda.

Cada apartamento de três quartos tem cerca de 31 metros quadrados de espaço aberto 
privado. No piso superior, há uma grande suíte principal e dois quartos menores. O quarto 
principal possui um banheiro anexo e uma varanda com vista para a piscina e o jardim. 

Os apartamentos com dois quartos têm duas suítes com banheiros anexos. Há uma varanda 
nos apartamentos de piso térreo. Alguns apartamentos no piso térreo têm um jardim privado 
com cerca de 25 metros quadrados. Os preços começam a partir de R$280,450.

Características dos Apartamentos:

• Complexo de apartamentos consistindo em edifícios de dois andares 
• 32 apartamentos de dois quartos com 70 metros² cada 
• Oito apartamentos duplex de três quartos, com 96 metros² cada 
• Sala de estar e jantar, cozinha e área de serviço 
• Uma suíte ampla mais dois quartos nos apartamentos com três quartos 
• Piscina privada e deck no piso térreo dos apartamentos com três quartos 
• Duas suítes amplas nos apartamentos com dois quartos 
• Jardim privado nos apartamentos de dois quartos selecionados do piso térreo 
• Cada apartamento tem uma vaga de estacionamento reservada 

Características do condomínio:

• Cabine de segurança 
• Cozinha de festas com churrasqueira e forno de pizza 
• Área de brincar para crianças 
• Academia 
• Piscina grande com deck molhado e assentos próximos à piscina 
• Estacionamento para visitantes 
• Jardim e áreas verdes 

Apartamentos Duplex com Dois Quartos, Próximo da Praia

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/apartamento
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imbassai-apartamento-duplex-com-2-suites-a-venda


Este condomínio de apartamentos está localizado em um bairro tranquilo, a apenas dois 
minutos da praia. O condomínio tem um charme rústico, com linhas bem ordenadas de 
apartamentos, vegetação e áreas verdes. O preço é de R$370,000.

Características da propriedade:

• 85 metros² de área construída 
• Sala de estar e jantar 
• Cozinha de estilo Americano 
• Área de serviço 
• Varanda 
• Uma vaga de estacionamento 

Características do condomínio:

• Piscina com deck molhado 
• Área de recreação 
• Área de festas com churrasqueira 

Bela Casa de Quatro Quartos em Resort de Luxo

Esta é a sua chance de possuir uma casa Premium em um resort em Imbassai. A casa é parte 
de um condomínio localizado em um complexo turístico de luxo, com área de 132 hectares. O 
resort possui um complexo hoteleiro, praia privada, excelentes comodidades e opções de lazer.
A localização oferece uma vida tranquila em meio à natureza intocada. 

A casa está em um terreno privilegiado de 1000 metros² e tem mais de 650 metros² de área 
construída. As grandes janelas na sala de estar e jantar são projetadas para fornecer muita luz
natural, além de excelente ventilação. Há uma sala dedicada ao cinema em casa. São quatro 
quartos suíte, que devem ser suficientes para acomodar confortavelmente uma grande família 
e seus hóspedes. Há um quarto e banheiro separado para a empregada. O condomínio conta 
com todas as características essenciais que você pode esperar de um complexo residencial de 
luxo.

Características da casa:

• 1000 metros² de terreno 
• 677metros² de área construída 
• Sala de estar e jantar 
• Quatro suítes 
• Quarto de empregada com banheiro separado 
• Sala de cinema em casa 
• Cozinha com despensa 
• Lavanderia 
• Dois depósitos 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/terreno
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imbassai-bonita-casa-em-condominio-de-alto-padrao-a-venda


• Piscina Premium com deck, guarda-sóis e assentos 
• Área de festas com churrasqueira 
• Belo paisagismo e jardim 

Características do condomínio:

• Segurança 24 horas 
• Praia particular 
• Clubhouse com piscina, bar e restaurante 
• Campo de futebol 
• Quadra de basquete e vôlei 
• Quadras de tênis 
• Academia 
• Parque infantil 

Imbassai é um ótimo lugar para possuir uma casa, seja para morar ou usá-la como segunda 
casa ou casa de férias. O lugar é tranquilo e cênico, com flora e fauna riquíssimas. Em muitas 
áreas, restrições de proteção ambiental estão em vigor para evitar danos ao sensível 
ecossistema. Encontrar a casa certa dentro do seu orçamento e na localização ideal pode ser 
um desafio. As casas descritas acimas são um bom ponto de partida, mas se precisar de mais 
opções, veja também as outras listas.

Ver todos os imóveis disponíveis em Imbassai aqui.

Você Também Pode Estar Interessado Em:

1. Novas Casas em Guarajuba - Maio 2017
2. Casas Colocadas à Venda em Itacimirim Recentemente (Maio 2017)
3. Novas Luxo Casas em Praia do Forte - Abril 2017
4. A Maneira Correta Para Estrangeiros Investirem em Imóveis no Brasil
5. Quatro Casas de Luxo Que Você Deve Ver Na Bahia

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/quatro-casas-de-luxo-que-voce-deve-ver-na-bahia
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/a-maneira-correta-para-estrangeiros-investirem-em-imoveis-no-brasil
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/novas-casas-em-praia-do-forte-abril-2017
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/casas-colocadas-a-venda-em-itacimirim-recentemente-maio-2017
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/novas-casas-em-guarajuba-maio-2017
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imbassai-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

