
Quatro Casas de Luxo Que Você Deve Ver Na Bahia

A Bahia tem uma longa costa salpicada de pequenas cidades rústicas e vilas. O mercado 
imobiliário em locais como a Praia do Forte e Trancoso é conhecido por suas casas grandes e 
tranquilas, localizadas em áreas verdes, perto de belas praias. Com a queda atual em imóveis, 
os preços desceram e há uma enorme seleção de casas no mercado. Aqui estão quatro casas 
que você deve considerar ver se você está no mercado para uma casa de luxo na costa da 
Bahia.

Casa de 4 Quartos em Condomínio de Luxo na Costa Do Sauipe

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/casa
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/trancoso-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/costa-do-sauipe-casa-em-complexo-hoteleiro-a-venda


A Costa Do Sauipe é um complexo turístico situado ao longo de uma seção de 6 km do litoral, 
a cerca de 76 km do Aeroporto Internacional de Salvador. O resort sempre foi um sinônimo de 
luxo, com os muitos resorts de luxo, condomínios de luxo, hotéis de cinco estrelas e centros de
eventos localizados dentro dele. Ele também abriga grandes eventos e torneios internacionais. 
O resort inclui três belas praias e uma paisagem cênica bem preservada.

A casa está dentro de um condomínio de luxo em um dos melhores locais naturais do resort. É 
uma casa grande, com ampla ventilação. Você pode desfrutar da vista para o mar a partir de 
dois dos seus quatro quartos com ar condicionado. Um quarto tem vista para o jardim. Há uma
sala separada com banheiro em anexo para a empregada doméstica, e uma cozinha 
totalmente equipada. A casa de dois andares tem uma área total construída de 317 metros 
quadrados e está em um lote com 1432 metros quadrados de terra de primeira qualidade.

A casa é cercada por um grande jardim com gramados espaçosos. As salas de estar e de 
jantar têm janelas grandes, o que torna o belo jardim uma parte do seu espaço de vivência. 
Toda a casa está mobilada e decorada com móveis novos e acessórios de alta qualidade.

A garagem fora pode acomodar nove carros. Não faltarão vagas de estacionamento, mesmo se
você tiver muitos convidados ou visitantes. Há um armário para guardar seus objetos de valor. 
Para relaxar, além do jardim, há uma piscina privada com deck e pátio. Você também tem uma
área de festa para essas ocasiões especiais. O preço de venda atual é de R $ 1.800.000.

Veja esta casa aqui

Casa de Luxo Estilo Tailandês em Itacimirim

A vila de Itacimirim é um lugar ideal para viver se você deseja desfrutar da natureza em paz e 
tranquilidade, sem a pressa e as multidões das cidades. Itacimirim fica a pouco mais de uma 
hora de carro de Salvador e está localizada a 5 km da Praia do Forte. Você nunca está longe 
das conveniências da cidade, mas menos turistas vêm aqui, em comparação com a Praia do 
Forte. A praia ao lado da vila corre por quilômetros, em ambos os lados.

A casa de 4 quartos de estilo tailandês está dentro de um condomínio de luxo perto da praia. 
Ela foi projetada pelo renomado arquiteto David Bastos. Esta casa tem um jardim levantado, e 
as diferentes seções são interligadas com um deck de madeira. A propriedade tem uma área 
construída de cerca de 400 metros quadrados, construída em um lote de 2300 metros 
quadrados. A casa está totalmente mobiliada. Além das salas de estar e de jantar, você tem 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/itacimirim-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/costa-do-sauipe-casa-em-complexo-hoteleiro-a-venda/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/hotel
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/salvador-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/itacimirim-casa-construida-em-condominio-de-luxo-a-venda


quatro quartos espaçosos.

Há uma grande piscina privada com um deck de 18m de comprimento e assentos ao lado da 
piscina. A casa é cercada por um grande jardim com um gramado espaçoso e muitas plantas e 
árvores nativas. Além das instalações privadas, ser parte de um condomínio de luxo tem seus 
próprios benefícios.

O condomínio fornece segurança 24 horas, completa com uma casa de guarda e acesso 
controlado. Há uma ponte exclusiva para os moradores para acessar a praia. A grande piscina 
comum tem um bar ao lado, ideal para sair com os amigos. Um grill está disponível para festas
de churrasco. Para os amantes de fitness, há uma academia totalmente equipada e quadras 
para jogos ao ar livre. A casa está atualmente disponível por R $ 1.500.000.

Veja esta casa aqui

Casas de Luxo em um Complexo Hoteleiro em Trancoso

Se você quer viver na companhia tranquila da natureza, Trancoso é o lugar perfeito para 
procurar uma casa. A vila está localizada a cerca de uma hora de carro da cidade de Porto 
Seguro, na Costa do Descobrimento. Trancoso é a próxima aldeia após o destino turístico de 
Arraial d'Ajuda. É famosa por suas praias de areia branca flanqueadas por falésias. As praias 
não tem aglomerações, e piscinas naturais se formam durante a maré baixa.

As casas estão localizadas num condomínio dentro de um complexo hoteleiro de luxo, perto da
praça da vila, bem como da Praia dos Nativos. Você tem uma escolha de dois, três ou quatro 
quartos. A área construída começa a partir de 120 metros quadrados. O complexo hoteleiro 
oferece excelentes amenidades de segurança e lazer, que podem ser utilizadas pelos 
residentes.

As casas são totalmente mobiliadas e vêm com móveis e acessórios importados de alta 
qualidade. Tudo, desde móveis premium até utensílios de cozinha, está disponível. Cada casa 
tem um jardim privado e uma garagem. O condomínio oferece uma recepção, uma grande 
piscina, um restaurante e várias instalações recreativas.

Esta é a casa perfeita se você está procurando um investimento, uma casa de férias ou uma 
segunda casa. É também uma ótima escolha se você não tem intenção de viver aqui o tempo 
todo. Quando estiver aqui, você terá todos os confortos e instalações, e a manutenção não 
será um problema em sua ausência. O hotel torna fácil alugar sua casa. Você pode esperar alta
ocupação e boa renda. Os preços destas casas estão disponíveis mediante solicitação.

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/hotel/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/arraial-dajuda-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/porto-seguro-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/porto-seguro-imobiliaria
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/itacimirim-casa-construida-em-condominio-de-luxo-a-venda/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/trancoso-belissimas-casas-a-venda


Veja esta casa aqui

Casa de 5 Quartoos em um Condomínio de Luxo na Praia Do Forte

A cidade turística costeira de Praia do Forte está localizada a cerca de 30 milhas do Aeroporto 
Internacional de Salvador. Era antes uma pequena vila de pescadores, mas ao longo dos anos, 
tornou-se um dos destinos mais visitados nesta região do Brasil. Com atrações históricas, 
praias encantadoras, recifes de coral, o projeto de conservação de tartarugas TAMAR e as 
avenidas para esportes aquáticos, caminhadas, observação de baleias e aventura, a cidade 
está ocupada com os turistas, especialmente durante as épocas de pico.

A casa está localizada em um dos melhores condomínios na Praia do Forte - Piscinas Naturais. 
Tem acesso direto à Praia do Lord. A casa de dois andares tem uma área de 400m² e foi 
construída em um terreno de 544m². A casa está rodeada por um belo jardim e gramado. A 
casa tem uma grande sala com varanda e uma sala de jantar com vista para o jardim. Há 
cinco quartos com ar-condicionado. Quatro destes quartos estão no andar de cima e três deles 
têm varandas. A casa está totalmente mobiliada.

Você tem a sua própria piscina privada com uma pequena cachoeira. Há um SPA e uma área 
de festa totalmente equipada com pratos, churrasqueira, adega e cervejaria.

O condomínio oferece segurança 24 horas. Para lazer, há um clube com piscina, salão de 
festas, quadra de tênis e academia. O preço está disponível mediante consulta.

Veja esta casa aqui

Compre uma casa de luxo na costa da Bahia e você pode viver em paz e conforto na 
companhia da natureza. Muitas casas excelentes estão disponíveis e os preços nunca foram 
melhores. Use os serviços de um agente imobiliário e você será capaz de encontrar a casa 
certa e obter o melhor negócio.

Ver todas as imobiliárias de luxo.

Você Também Pode Estar Interessado Em:

1. Visão Geral do Mercado Imobiliário na Bahia, Brasil 2017

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/visao-geral-do-mercado-imobiliario-na-bahia-brasil-2017
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imoveis-de-luxo-bahia/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte-casa-no-condominio-piscinas-naturais-a-venda/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/terreno
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/trancoso-belissimas-casas-a-venda/
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/praia-do-forte-casa-no-condominio-piscinas-naturais-a-venda


2. Investidores Otimistas Enquanto o Brasil Visa A Recuperação Econômica
3. Melhores Aeroportos Devem Impulsionar o Turismo na Costa das Baleias
4. Comprando Imóveis em Trancoso
5. Compre Sua Casa dos Sonhos na Ilha em Boipeba

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/compre-sua-casa-dos-sonhos-na-ilha-em-boipeba
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/comprando-imoveis-em-trancoso
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/melhores-aeroportos-devem-impulsionar-o-turismo-na-costa-das-baleias
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/investidores-otimistas-enquanto-o-brasil-visa-a-recuperacao-economica
http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/

