Uma Visão Geral dos Apartamentos na Praia do Forte

Há muitas opções para quem quer adquirir uma casa na Praia do Forte. Devido a suas
muitas vantagens, imóveis na Praia do Forte custam mais caro quando comparados com outras
cidades similares na Costa dos Coqueiros. Um apartamento na Praia do Forte é uma boa opção
se você quer comprar um imóvel na região com investimento mínimo. Os preços começam a
partir de cerca de R$ 300.000,00.
Apartamentos abaixo de R$400.000,00

Mesmo com um orçamento relativamente modesto, você
pode encontrar bons condomínios de apartamentos na Praia
do Forte. Os tamanhos podem não ser tão grandes e os
recursos podem ser simples, mas os locais não são remotos
ou inconvenientes. Você vai encontrar esses apartamentos
em condomínios perto da aldeia, lago Timeantube, Projeto
Tamar ou próximo à praia.
• Área útil: 30 a 100 metros quadrados.
• Tamanho: Principalmente estúdio ou quarto individual.
• Área de serviço.
• Apartamentos geralmente vêm mobiliados.
Piscina e um pequeno jardim estão disponíveis em alguns condomínios.
• Estacionamento: Vaga de estacionamento está disponível em alguns condomínios. Em outros,
pode ser previsto um estacionamento aberto comum.
• Área comum: área de segurança e lazer.
Ver apartamentos abaixo de R$400.000,00.
Apartamentos de R$400.000,00 à R$800.000,00

Nesta faixa, você terá apartamentos maiores em
condomínios que oferecem recursos mais comuns. Estes
apartamentos são geralmente localizados em condomínios
fechados maiores ou condomínios de luxo. Você também
pode encontrar muitos apartamentos duplex dentro dessa
faixa.
Locais incluem as áreas em ou perto do centro da vila, de
frente para a lagoa, em locais à beira-mar ou em áreas
próximas ao Tamar. Você também pode encontrar apartamentos compactos em complexo resort
cinco estrelas como Iberostar neste intervalo. Estes apartamentos serão excelentes casas de férias,
tanto para seu uso próprio, como para fins de locação.
• Área: 40-125 metros quadrados.
• Tamanho: Principalmente 2 e 3 quartos, mas alguns apartamentos com quartos individuais também
estão disponíveis.
Lavanderia e dependência de Empregada doméstica em alguns apartamentos.
• Apartamentos geralmente estão totalmente ou parcialmente mobiliados.
• Piscina: Você pode encontrar uma grande piscina. A piscina separada para crianças é fornecida em
alguns condomínios.
• Jardim, gramado ou área verde está disponível em muitos condomínios.
• Estacionamento: Vaga de estacionamento para até dois veículos.
Características comuns, usuais: segurança, clube, academia, jogos de interior e quadra esportiva.
• Outras possibilidades: Recepção, salão de festas, sauna, serviço de limpeza, piscina com bar, etc
Os apartamentos que estão localizados em resorts cinco estrelas têm acesso a todos os recursos
premium do resort como, campos de golfe, quadras de tênis, restaurantes, bares, etc. O custo destes
serviçoes, podem ser pagos de acordo com sua utilização.
Ver apartamentos de R$400.000,00 à R$800.000,00.
Apartamentos de R$800.000,00 à R$1.000.000,00
Esta gama é constituída por grandes apartamentos
premium em condomínios de luxo, que estão localizados
em áreas nobres junto à praia, mar, lagoa ou na aldeia. A
maioria destes apartamentos contam com vista para o mar e
alguns condomínios têm um acesso direto à praia.
• Área: 70 a de 130 metros quadrados.
• Quartos / suites: 2 a 3.
• Área de serviço, lavanderia e quarto de empregada.
• Piscina: Grande piscina com design premium.
Normalmente, uma piscina separada é fornecida para as crianças. Outras características premium,
como um jacuzzi ou um bar à beira da piscina também podem estar disponíveis.
• Jardim-paisagístico.

Estacionamento reservado para os moradores e um estacionamento comum para os visitantes.
• Apartamentos geralmente vêm com móveis e acessórios.
• Segurança e recepção.
• Muitos recursos de lazer como clube, ginásio, sauna, jogos de salão, quadra de tênis, playground,
salão de festas, área de festa, etc, são geralmente disponíveis.
Ver apartamentos de R$800.000,00 à R$1.000.000,00.
Apartamentos acima de R$1.000.000,00
Nos preços superiores a R$ 1 milhão, podemos encontrar
grandes apartamentos duplex de luxo com todas as
comodidades. Você vai ter os melhores locais da cidade
perto de todas as conveniências, mas em localidades
pacíficas e desertas. Você pode esperar uma panorâmica
sobre o mar ou vista para o lago do quarto principal.
• Área: 100 a 250 metros quadrados.
• Suites: 2 a 3.
• Móveis é incluído em alguns apartamentos.
Dependência de Empregada doméstica, lavanderia, loja, área de serviço, etc
• Grandes piscinas com características atraentes e instalações.
• Grandes jardins paisagísticos.
• Estacionamento para vários veículos e amplo estacionamento para os visitantes.
Acesso e segurança controlados. Vigilância com câmeras de segurança.
• Você pode contar com as melhores características de lazer e instalações.
Ver apartamentos acima de R$1.000.000,00.
Na Praia do Forte, você terá apartamentos como estúdios compactos, apartamentos duplex de luxo
em grandes locais. Ao contrário de outros lugares onde o segmento de casa é dominado por casas e
da disponibilidade de apartamentos limitada, na Praia do Forte, você tem uma grande variedade de
apartamentos. Não vai ser muito difícil encontrar um apartamento que é um ajuste ideal para as suas
necessidades e orçamento.
Ver todo apartamentos em Praia do Forte.

