
Quais São As Opções De Apartamentos Na Praia Do Forte

A Praia do Forte é o lugar perfeito para investimentos ou para comprar uma casa de 
veraneio na Bahia. Por causa da suas atrações turísticas, praias encantadoras, clima tropical 
e grande beleza natural, o lugar é frequentado por turistas e é também um ótimo lugar para 
suas férias. Isso faz dos apartamentos da Praia do Forte um excelente investimento para 
aqueles a procura de uma casa de veraneio ou para aqueles que desejam alugar para turistas.

Visão Geral Dos Apartamentos Na Praia Do Forte

A Praia do Forte oferece várias opções de apartamentos variando de compactos com um 
dormitório, até luxuosos completamente mobiliados em condomínios de frente para a praia 
com serviços e comodidades como serviço de arrumadeira.

A Praia do Forte oferece apartamentos com grande variedade de preços. O preço depende de 
diversos fatores como a localidade, tamanho do apartamento, idade do edifício, qualidade da 
construção e comodidades.

Independentemente do seu orçamento, você pode conseguir um apartamento com um bom 
preço se você levar um tempo pesquisando através de anúncios de imóveis e encontrar um 
que encaixe no seu orçamento e exigências.

Há diversos anúncios de imóveis nesse site e você irá encontrar bons apartamentos desde os 
mais baratos em torno de R$ 200.000 até apartamentos luxuosos custando R$ 1.200.000 com 
uma média de preço de R$ 540.000. Aqui nós oferecemos à você uma visão geral excelente do 
que você pode esperar em diferentes faixas de preços.

Os Diversos Tipos De Apartamentos Na Praia Do Forte



De R$ 200.000 a R$ 340.000 você pode 
esperar apartamentos de 40 a 50 metros 
quadrados, 1 dormitório com varanda e 
mobiliário básico, em um lugar tranquilo. 
Áreas em comum como piscina e serviços 
como faxineira semanal são também 
oferecidos em alguns condomínios. O preço 
mais alto dessa faixa de preços oferece 
facilidades como área gourmet e segurança 
permanente.

A partir de R$ 340.000 você tem a opção de 
ir para um apartamento no complexo do 
Resort Iberostar. A área varia de 76 a 204 
metros quadrados. Os moradores tem acesso aos hotéis da Iberostar e instalações exclusivas 
como piscinas, quadras de esportes, salas de ginásticas, spa, parques, playgrounds, saunas, 
campo de golf, etc. O complexo com mais de um kilômetro de praia particular está ligada a 
cidade por trem.

Alguns apartamentos estão em construção, podendo oferecer um preço mais em conta. Um 
apartamento na planta custa atualmente cerca de R$ 360.000 e está em um condomínio 
próximo ao Projeto Tamar, que oferece várias instalações como piscina para crianças, 
playground, etc.

A Faixa Entre R$400.000 E R$600.000

Se seu orçamento estiver entre R$400.000 e 
R$500.000, você conseguirá apartamentos 
mobiliados com suítes em um condomínio 
com toda comodidade como estacionamento, 
piscina e área gourmet. Se você estiver 
procurando por um apartamento compacto, 
mas exclusivo, na mesma faixa de preço, você 
pode procurar por apartamentos kitnets 
localizados próximo da praia na vila de 
pescadores.

A faixa de preços entre R$500.000 e 
R$600.000 tem alguns dos melhores 
apartamentos em condomínios exclusivos. Por R$570.000 você conseguirá um apartamento 
completamente mobiliado de frente para a praia, com 2 dormitórios, varanda, garagem, 
segurança permanente e piscina de frente 
para o mar.

Por preços pouco abaixo de R$600.000 você 
conseguirá um apartamento duplex 
mobiliado em um condomínio na avenida 
principal, com 3 dormitórios e uma área de 
137 metros quadrados. Instalações padrões 
como garagem coberta, piscina, área 
gourmet e serviço de empregada estão 
disponíveis. Você também irá encontrar 
condomínios com suítes e outras instalações 
exclusivas, no centro da vila na mesma faixa 
de preço.

Apartamentos Na Praia Do Forte Entre 
R$600.000 E R$800.000

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/?s=quicksearch&town[]=Praia+do+Forte&type[]=4&min_price=400000&max_price=600000
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/?s=quicksearch&town[]=Praia+do+Forte&type[]=4&min_price=600000&max_price=800000


Na faixa entre R$600.000 e R$800.000, você conseguirá apartamentos em condomínios 
localizados em áreas com alta demanda, com instalações exclusivas.

Por cerca de R$640.000, você conseguirá um apartamento de 83 metros quadrados, com 3 
dormitórios em um condomínio com visão para a lagoa de Timeantube, com 2 vagas na 
garagem, conexões de água e gás individuais, piscinas separadas para crianças, segurança 
permanente e acesso à praia.

Um apartamento completamente mobiliado, com excelente vista para o mar, quase na praia, 
próximo da vila em um condomínio bem adminsitrado, custará aproximadamente R$760.000. 
A unidade tem 2 suítes, varanda e lavanderia. São oferecidas piscinas separadas para adultos 
e crianças. Além disso você tem um restaurante, quadra de volei, estacionamento coberto e 
recepção 24 horas.

Apartamentos Acima De R$800.000

Na faixa de R$800.000 a R$1.000.000 você 
encontra apartamentos de 3 suítes, com 
instalações luxuosas. Por exemplo, R$820.000 
é o preço de um apartamento duplex, 3 
suítes, 113 metros quadrados com amplos 
terraços, área de serviço e duas garagens 
subterrâneas, área gourmet, piscina, sala para 
visitas, salão de festas, câmeras de 
segurança, portaria 24 horas, internet sem fio 
e bar.

Um orçamento acima de R$1.000.000 será 
para apartamentos de luxo com todas as 
instalações acima e muito mais, nos melhores lugares dentro de seu alcance.

A paz e a tranquilidade que os apartamentos na Praia do Forte oferecem, fazem deles muitos 
atrativos para todos os tipos de compradores. O mercado está em crescimento e com uma 
procura constante por apartamentos criados para seu potencial turístico e fluxo de visitantes 
constante. Dê uma olhada na grande variedade de ofertas de apartamentos na Praia do Forte 
em nosso site e você com certeza irá encontrar um que encaixe no seu orçamento e 
exigências.

Ver apartamentos na Praia do Forte agora.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte/apartamento
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/?s=quicksearch&town[]=Praia+do+Forte&type[]=4&min_price=800000

