
5 motivos para alugar um apartamento para viagem de final de
ano

Em quase todos os lugares do mundo, a celebração do Natal costuma ser realizada em família, afinal,
essa é a melhor época para as confraternizações, os jantares e a tradicional troca de presentes. No
entanto, em vez de passar a data em casa, cada vez mais as pessoas têm escolhido fazer uma viagem
de final de ano.

Seja para curtir ao máximo os dias de férias, seja para aproveitar preços mais atrativos do que no
Réveillon ou para não ter o trabalho de providenciar ceia e decoração, a ideia de alugar um apartamento
ou uma cobertura durante esse período tem conquistado diversas famílias que buscam celebrar o feriado
de uma forma mais divertida — sem deixar de lado a companhia das pessoas queridas, é claro.

Se você ainda está em dúvida entre passar a data em casa ou investir em uma viagem de final de ano,
este post foi feito para você. Confira 5 motivos para alugar um apartamento no Natal e finalize o ano com
chave de ouro!

1. Aproveitar as paisagens

De norte a sul do país, o Brasil é composto por diversos destinos turísticos incríveis. Além de lugares
marcados por suas inúmeras belezas naturais, a maioria das localidades conta com infraestruturas e
espaços dedicados a fornecer a melhor experiência aos turistas.

Apesar disso, o risco de encontrar ambientes superlotados e pouco confortáveis é uma realidade. Por
isso, alugar um apartamento ou uma cobertura no destino escolhido é a melhor maneira de aproveitar a
data — tanto para curtir o feriado com comodidade e conveniência quanto para admirar as paisagens em
um imóvel que oferece uma vista privilegiada.

2. Reunir a família e os amigos

Transformar o Natal da família em uma viagem de final de ano é a oportunidade perfeita para estreitar os
vínculos, afinal, é nessas ocasiões que a união e a cumplicidade são ainda mais valorizadas.

Além disso, em um imóvel alugado é possível reunir parentes e amigos para uma celebração única, já
que certamente o espaço disponível será suficiente para acomodar a todos com muito conforto.

3. Dispor de mais segurança

Um dos principais pontos positivos de estar em um apartamento ou uma cobertura é a sensação de
segurança, principalmente para as famílias com crianças.

Celebrar a data em um lugar aberto pode ser um pouco arriscado quando não se conta com uma boa
estrutura. Já quando a comemoração é realizada em um ambiente fechado, as pessoas ficam mais
tranquilas e à vontade.

4. Estar em um imóvel mais completo

Outra vantagem de alugar um apartamento durante o Natal é poder contar com as facilidades de um lar,
já que esses imóveis costumam ser bem completos. Isso significa que você terá ambientes práticos e
funcionais à sua disposição, como cozinhas, salas e quartos — diferentemente de um hotel, por
exemplo.

Além disso, geralmente esses espaços dispõem de opções de lazer interessantes e atrativas, como área
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para churrasco, piscina, playground e quadra de esporte.

5. Melhorar a sensação de calor

Além das festas de final de ano, o mês de dezembro é marcado por outro acontecimento relevante: a
chegada do verão. Com o início da estação, as temperaturas se elevam de maneira considerável, nos
obrigando a encontrar maneiras de amenizar a sensação de calor.

Por isso, para quem deseja passar a data em lugares com climas mais amenos e aprazíveis, realizar
uma viagem de final de ano é a oportunidade ideal para fugir do calor e aproveitar o feriado em um
ambiente mais propício, como as praias do sul do país — em especial Bombinhas, em Santa Catarina.

Com belezas naturais deslumbrantes e paisagens de tirar o fôlego, a região é considerada uma das
melhores opções para um passeio em família, afinal, praia e sol é a combinação perfeita para quem quer
curtir o verão da melhor forma: com os pés na areia e a imensidão do mar no horizonte.

Como você pôde ver, alugar um apartamento durante o Natal é a alternativa perfeita para desfrutar de
uma boa viagem de final de ano ao lado das pessoas mais especiais da sua vida.

Agora que você já está por dentro das vantagens de investir em uma viagem de final de ano, confira os
benefícios de alugar um apartamento em Bombinhas no verão! Acesse nosso site e confira nossas
ofertas.
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