
Uma Visão Geral Dos Imóveis De Luxo Na Bahia

Todo mundo tem seu conceito individual de uma casa de luxo, dependendo de suas 
preferências e estilo de vida. Para aqueles que preferem um estilo de vida urbano, que poderia
significar uma cobertura grande com piscina privada e muitas instalações recreativas.

Para quem prefere o ar fresco e verde do campo, poderia significar uma linda casa à beira-mar
ou no topo de uma colina. Qualquer que seja a sua preferência, a Bahia possui várias 
excelentes escolhas para você.

O Que Se Pode Esperar De Uma Casa De Luxo?

Sejam quais forem nossas preferências individuais, há algumas características comuns que 
todos nós queremos em uma casa de luxo:

• A localização esplêndida, com uma bela vista.
• Amplo espaço interior e exterior para maior conforto. Grandes quartos com boa ventilação, 
um jardim agradável para um passeio ou para relaxar.
• Privacidade, calma e tranquilidade.
• Todas as comodidades que nos fazem sentir à vontade, longe da multidão.
• Um ambiente seguro para a nossa família.
• Um ambiente saudável e agradável para as crianças crescerem. Espaço para as crianças 
brincarem e varias instalações para a sua diversão.

É verdade que para um lar assim temos que pagar mais caro, mas o preço não é tudo. Há 
muitos outros fatores que fazem de um imóvel uma casa de luxo, por exemplo, a localização, 
configuração, arquitetura, qualidade de construção, decoração, mobília e design.



Apartamentos De Luxo Na Bahia

Os apartamentos de luxo que estão em destaque
aqui são alguns dos melhores e mais próximos
locais às conveniências urbanas como shoppings
e centros comerciais, mas longe do barulho e da
sujeira da cidade. Os edifícios são geralmente
próximos de excelentes praias e você tem uma
magnífica vista do mar do seu apartamento.

Mesmo que você viva em um apartamento, você
tem a sensação de uma casa independente.
Muitos apartamentos são coberturas ou parte de
edifícios de apenas um apartamento por andar, o
que significa muita privacidade. Alguns
apartamentos possuem piscina privativa na
sacada.

Você pode encontrar mais de 300 metros quadrados de área construída com quatro a cinco 
grandes suítes. Você terá dependência para empregados e um escritório para você trabalhar 
sem distrações. Uma grande cozinha bem equipada e alguns apartamentos com mais de uma 
cozinha.

Os condomínios proporcionam um ambiente seguro com segurança 24h, incluindo câmeras de 
vigilância. Você pode esperar as melhores instalações possíveis. A piscina sempre disponível, 
piscinas extravagantes, piscina separada para as crianças, hidromassagem, piscinas com 
cascata, cachoeiras, bar de piscina, etc. Também são comuns.

Outras facilidades, como academia, spa, sauna, instalações esportivas cobertas e ao ar livre, 
churrasqueiras, jardins, salões de festas, centros de bem-estar, etc. Também geralmente estão
disponíveis.

A maioria dos apartamentos de luxo está localizada em áreas urbanas, como Salvador. Você 
vai encontrar excelentes opções na Barra, Horto Florestal e Vitória a preços a partir de 
R$1.500.000,00.

Ver apartamentos de luxo na Bahia agora.

Casas De Luxo Na Bahia

As casas de luxo são sempre localizadas em locais
encantadores e muitas vezes fazem parte de
condomínios fechados. Você também irá encontrar
várias opções que estão situadas em resorts de
luxo. Casas de luxo em regiões costeiras são beira-
mar ou a apenas alguns minutos a pé da praia.
Normalmente, um acesso direto para a praia está
disponível.

A arquitetura é de excepcional qualidade, alguns
são trabalhos de arquitetos conhecidos. Muitas
casas estão localizadas perto de espaços verdes.
Os condomínios possuem ruas pavimentadas com
fiação elétrica subterrânea e esgotos.

Você vai ter um amplo espaço interior e exterior, como as casas são geralmente construídas 
em grandes terrenos com mais de 1500 metros quadrados. A área construída varia, mas não 
será inferior a 400 metros quadrados. Muitos imóveis possuem várias casas no mesmo 

http://www.imoveisbrasilbahia.com.br/imoveis-de-luxo-bahia


terreno.

Geralmente, há uma casa principal e uma casa de hóspedes, quartos de empregados e 
garagem. Você pode encontrar cinco ou mais suítes e um escritório, todos muito bem 
decorados. Piscinas grandes, com características especiais e que complementam a arquitetura 
e a planta da casa. Muitas vezes com piscinas separadas para as crianças.

Casas localizadas em condomínios oferecem excelentes instalações de lazer semelhante ao que
são fornecidos por condomínios de apartamentos discutidos anteriormente. Casas que estão 
situadas dentro de resorts possuem acesso a todas as suas instalações, incluindo restaurantes,
instalações esportivas e academias.

Muitas casas estão disponíveis na Praia do Forte e Busca Vida. Você também irá encontrar 
casas em algumas localidades de Salvador, mas você deve olhar também em Porto Seguro, 
Arraial d'Ajuda, Trancoso, Itacimirim e Encontro das Águas. Se você está à procura nas regiões
do interior, você pode tentar Chapada Diamantina. Espere um valor acima de R$850.000,00 
numa casa de luxo.

Ver casas de luxo na Bahia agora.

Compre Um Terreno Privilegiado E Faça A Sua Casa De Luxo

Se você não está animado para comprar uma
casa pronta, então o melhor é comprar um
pedaço de terra em uma localidade agradável e
construir a casa dos seus sonhos nele. Você
pode fazê-lo do jeito que você quiser com as
características certas. Você vai encontrar
terrenos adequados em muitos lugares como
Praia do Forte e Guarajuba.

A Construção da casa própria, não significa que
você tem que começar do zero ou perder
facilidades. Você pode comprar lotes em
condomínios bem desenvolvidos com uma rede
boa de ruas internas, fiação subterrânea e
drenagem, abastecimento de água, áreas comuns bem desenvolvidas, agradáveis jardins e 
uma variedade de comodidades e serviços.

Você pode obter as melhores localidades à beira-mar ou terrenos perto da praia, com acesso 
direto a ele. Os condomínios possuem geralmente agradáveis, espaços verdes. A construção é 
regularizada, portanto, não há temor do desenvolvimento descontrolado arruinar a paz e a 
calma na sua localização. Espere valores acima de R$750.000,00 por um terreno.

Ver terreno du luxo na Bahia agora.

Com uma casa de luxo na Bahia, você vai ter um lugar onde você pode relaxar, esquecer as 
dificuldades da vida e viver em um ambiente reservado e tranquilo. A Bahia é um ótimo lugar 
para se viver, mas você pode viver com mais conforto, se você tem sua casa de luxo por aqui.

Ver a nossa página de luxo imobiliário agora.
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