
Um Breve Guia Sobre Casas Na Praia do Forte

As vilas de pescadores tradicionais da Bahia são famosas por sua tranquilidade e 
charme, mas a Praia do Forte é um dos poucos lugares que ainda mantém seu 
charme mesmo atraindo muitos turistas do mundo todo. As praias são ativas e ainda 
assim sossegadas e exceto por poucos barcos pesqueiros amarrados perto das praias, não há 
indício de que esta era uma vila de pescadores há apenas poucas décadas atrás.

Imagine comprar uma casa ou possuir uma casa de férias neste local tranquilo e viver entre a 
vegetação tropical exuberante e perto de praias encantadoras. As casas na Praia do Forte são 
ótimos investimentos de qualquer maneira que você as veja.

O Que Você Pode Esperar Das Casas Na Praia do Forte?

Como um lugar com alta demanda por todos os tipos de imóveis, as imobiliária na Praia do 
Forte são normalmente ofertas de imóveis de luxo em localizações agradáveis perto da praia 
ou da vila. A maioria dos imóveis têm pelos menos dois quartos e uma piscina.

Em media, o preço é de cerca de R$1.500.000,00 por uma casa de tamanho médio, mas a 
faixa começa a partir de R$500.000,00 e os preços podem chegar a R$2.700.000,00 por uma 
casa grande e luxuosa. Os preços dependem muito da localização, tamanho do lote, área 
construída e comodidades proporcionadas. Dê uma olhada nas suas opções em diferentes 
escalas de preço.

Ver casas na Praia do Forte agora

Casas Simples

Esta é a faixa mais baixa. Por cerca de R$500.000,00, você pode ter um imóvel de um quarto 
agradável e perto da praia. Os lotes são normalmente cerca de 100 metros quadrados e a área 
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construída será cerca de 75 metros quadrados. Estas são boas compras para uso como casa de 
férias ou para alugar. Valorização do capital também pode ser esperada.

Casas Confortáveis Para Uma Família Pequena

Se você tem um orçamento próximo de R$900.000,00, você será capaz de comprar uma casa 
que é perfeita para uma família pequena. Estas casas estão localizadas em condomínios 
tradicionais próximos a praia ou a vila. A área construída deve ser de cerca de 180 metros 
quadrados em lotes de cerca de 400 metros quadrados. Espere dois quartos e um deles 
poderia ser uma suíte.

Casas Espaçosas Com Boas Instalações

Você pode ter casas de três a quarto quartos com múltiplas suítes na faixa de R$1.000.000,00 
a R$1.500.000,00. Estas estão normalmente em ótimas localizações próximas à praia em 
condomínios luxuosos. A área construída estará na faixa de 200 a 300 metros quadrados em 
lotes que variam entre 350 a 850 metros quadrados. Algumas casas têm ar condicionado 
instalado e algumas são completamente 
mobiliadas.

Você pode esperar um bom estacionamento, 
piscina e algumas vezes um pequeno 
jardim. Outras instalações encontradas são 
segurança 24 horas, depósitos, 
reservatórios d’água, grandes áreas de 
serviço e varandas com esplêndidas vistas.

Casas Luxuosas Em Praia do Forte

Com um orçamento de cerca de 
R$1.600.000,00 a R$1.850.000,00 você 
pode ter uma casa luxuosa em algumas das 
melhores localizações próximas à praia ou à 
vila em condomínios de luxo. Estas casas são excelentes para um alto estilo de vida ou para 
gerar uma boa renda de aluguel.  Você pode esperar cerca de 300 metros quadrados de 
construção em lotes de cerca de 400 metros quadrados.

A maioria das casas aqui tem quatro quartos com múltiplas suítes e todas as instalações que 
você esperaria tais como piscina, jardim, estacionamento coberto, área de lazer, segurança, 
reservatório de água, playground, área de lazer para crianças, fitness center, área de serviço e 
escritório para mencionar algumas.

Mansões

Estas amplas casas luxuosas são 
construídas em lotes acima de 1000 metros 
quadrados e avaliadas acima de 
R$1.900.000,00. Estas são propriedades de 
cinco a seis quartos com todas as 
instalações mencionadas nas faixas 
inferiores a esta. Além disso, você pode 
esperar serviço de empregada e algumas 
vezes o lote tem uma propriedade menor 
adicional com múltiplos quartos que podem 
ser usados para acomodar convidados e 
empregados.

Se você está procurando por uma casa na 
Bahia não muito longe de Salvador, então 



Praia do Forte será um excelente lugar para começar sua busca. Os imóveis aqui estão em 
grande demanda devido às várias vantagens do local. Com o orçamento certo, as casas em 
Praia do Forte atenderão a maioria dos seus requisitos para ter uma casa adorável em um 
ambiente de resort tranquilo.

Ver casas em Praia do Forte agora.
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