
Por Que Comprar Um Apartamento Em Porto Seguro?

Porto Seguro tem tudo o que alguém que pretende comprar um apartamento na Bahia para 
investimento provavelmente considera. Também é um ótimo lugar se você está planejando 
aposentar-se ou estabelecer-se no litoral sul da Bahia.

Vantagens De Possuir Um Apartamento Em Porto Seguro

1: Há uma ampla variedade de escolha em termos de tamanhos, instalações e custo.

2: Porto Seguro é o centro de turismo no litoral sul da Bahia devido a sua acessibilidade, 
significado histórico, infraestrutura de turismo e proximidade a locais de alto potencial de 
turismo.

3: O desenvolvimento de Porto Seguro é controlado para preservar o charme rustico da área.  
Você não precisa se preocupar com os 
efeitos da urbanização descontrolada e o 
impacto sobre seu investimento.

4: A demanda imobiliária aqui é conduzida 
domesticamente com a maioria das casas 
sendo propriedade de Brasileiros. A 
demanda não diminuirá devido a fatores 
globais, preservando o valor de seu 
investimento.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/porto-seguro/apartamento


5: É um excelente lugar para estabelecer-se ou possuir uma casa de férias.

Opções De Apartamentos Em Porto Seguro

Os Apartamentos de Porto Seguro geralmente são localizados em prédios com um ou dois 
andares. A maioria deles fazem parte de condomínios fechados. Eles são geralmente 
localizados em áreas tranquilas, a poucos minutos de caminhada da praia e a poucos minutos 
de carro até a cidade.

Algumas vezes eles também estão disponíveis como parte de um resort, oferecendo as 
instalações que você esperaria de um hotel resort de alta qualidade. Eles serão excelentes 
compras se o seu objetivo é ganhar renda com aluguel para turistas. Eles também serão 
excelentes casas de férias.

Apartamentos Em Condomínios Fechados

Estes são localizados em sua maioria próximos a praia de Taperapuan.  Dependendo do seu 
orçamento, você pode escolher a partir de 75 a 90 metros quadrados de área construída. Você 
pode ter um apartamento de dois quartos com uma ou duas suítes nesta extensão. 
Dependendo do preço, você pode esperar uma ou mais varandas.

Como parte das instalações em comum é provável que tenha uma piscina. Você também pode 
procurar por outras instalações comuns como áreas de lazer, churrasqueira, área de serviço ou 
jardim. Você provavelmente terá algum estacionamento aberto. Alguns apartamentos vêm 
mobiliados, incluindo ar condicionado. Em alguns casos você tem a opção de comprar a mobília 
pagando um valor adicional.

Os custos aqui estão entre R$85.000,00 e R$155.000,00. Em média o preço será de cerca de 
R$127.000,00 por uma propriedade não mobiliada.

Apartamentos De Luxo Em Ambiente De Resort

De vez em quando alguns imóveis que são parte de um resort tornam-se disponíveis. Uma 
destas oportunidades que está disponível no período em que escrevemos este artigo é o 
Xurupita.

Xurupita é um condomínio residencial e um 
hotel resort. O hotel possui umas algumas 
unidades de dois quartos de luxo as quais 
estão atualmente disponíveis para 
compradores.

Esta é uma excelente oportunidade para 
possuir um apartamento de alta classe em 
um ambiente de resort. Se você é um 
amante da natureza, a localização em si o 
impressionará. O condomínio é conectado 
ao hotel por uma ponte que liga a uma 
reserva natural e a maioria destes 
apartamentos possuem vista para o mar.

O hotel tem um excelente restaurante, spa e instalações esportivas as quais estão disponíveis 
para os proprietários de apartamentos.

Os proprietários podem utilizar seu apartamento como quiserem ou mesmo alugar através do 
próprio hotel. Isto a torna perfeita para uma casa de férias que pode ser mantida 
convenientemente e alugada quando você não a estiver usando. A faixa de preços aqui por um 
apartamento de 110 metros quadrados vai de R$275.000,00 a R$325.000,00.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/porto-seguro/apartamento


Porto Seguro é um lugar agradável com um charme histórico, uma atmosfera de celebração 
com algumas praias calmas próximas e uma ótima vida noturna. Se você está procurando por 
um apartamento na Bahia, não se esqueça de conferir o que está disponível aqui. Os 
apartamentos de Porto Seguro poderiam oferecer exatamente o que você está procurando. 

Ver apartamento em Porto Seguro agora.
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