
Por que alugar um apartamento em Bombinhas no final do ano?

Para a maioria das pessoas, o período das festas de final de ano é a oportunidade perfeita para tirar
alguns dias de folga, fugir da rotina e conhecer novos e incríveis lugares — como as praias do sul do
Brasil. No entanto, devido à grande procura por hotéis e pousadas nessa época, uma opção interessante
é alugar um apartamento em Bombinhas.

Localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina, a cidade de Bombinhas é formada por diversos
morros e planícies costeiras recobertas pela Mata Atlântica. Com inúmeros parques, atrativos turísticos e
reservas ecológicas, o local é um dos destinos preferidos de turistas que buscam curtir as férias em um
cenário paradisíaco.

Quer conhecer as belezas naturais do lugar com aconchego e tranquilidade? Então, confira os benefícios
de alugar um apartamento na praia durante a temporada de final de ano e comece 2019 com o pé
direito.

Experiência diferenciada com mais conforto

Hotel fazenda, de luxo, pousadas charmosas... existem diversos estilos hoteleiros no mercado. No
entanto, o que mais vemos por aí é a padronização de quartos e serviços, estratégia utilizada para
agradar à maioria dos hóspedes.

Porém, sempre tem aqueles que buscam uma experiência mais íntima e com o seu toque pessoal (ou do
anfitrião). Para esse público, alugar um apartamento em Bombinhas é garantia de uma experiência
diferenciada com muito mais conforto, bem-estar e comodidade.

Nesses casos, é possível locar um imóvel que ofereça exatamente aquilo que o visitante procura, como
área de churrasco, piscina, sauna ou até mesmo um deck com jacuzzi e uma vista deslumbrante para o
mar.

Além disso, existem diversos apartamentos decorados com elementos regionais ou artigos praianos —
para agradar aos mais variados gostos, perfis e necessidades, e ainda, proporcionar uma vivência
distinta e inesquecível.

Mais segurança para seus pertences e família

Durante o período em que você estiver ocupando o imóvel, ele será apenas seu. Isso significa que você
não vai precisar guardar seus pertences em malas ou cofres enquanto estiver fora do apartamento.
Afinal, não haverá hora marcada para serviço de quarto, limpeza ou café da manhã, por exemplo.

Outro fator importante é deixar suas roupas, objetos e acessórios organizados da forma mais
conveniente possível — e encontrar os itens exatamente da maneira que deixou quando voltar para a
casa. Assim, você não perde tempo nesse processo de empacotar e desempacotar artigos cada vez que
sair do apartamento.

Excelente custo-benefício

Alugar um apartamento em Bombinhas que acomode toda a família é uma opção muito mais econômica
do que reservar vários quartos em um hotel ou pousada. Além do significativo benefício financeiro no
valor do aluguel, um apartamento oferece diversas facilidades para o dia a dia, como cozinha, garagem e
lavanderia.

Você poderá, por exemplo, realizar a limpeza das roupas, preparar as refeições em casa e, ainda,
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economizar com o estacionamento do veículo da família — coisas que seriam cobradas à parte em
outros tipos de hospedagem.

Maior liberdade e privacidade

A sensação de se sentir em casa nas férias é extraordinária, principalmente em um ambiente agitado e
concorrido como as praias nessa época do ano. Ao alugar um apartamento, você terá muito mais
privacidade, já que não existe horário para a arrumação do quarto, nem para o café da manhã ou
check-in e check-out pré-estabelecidos.

Outra vantagem é a liberdade para usar a piscina, ouvir música em um volume um pouco mais alto
(dentro do permitido pela lei), comprar a comida que quiser e abastecer a geladeira sem se preocupar
com os valores absurdos cobrados por alguns hotéis.

Possibilidade de preparar as próprias refeições

Um dos principais atrativos para os turistas é a possibilidade de experimentar a culinária local. No
entanto, esse também costuma ser um dos fatores responsáveis pelo aumento dos gastos em uma
viagem.

Por isso, para quem pretende economizar, contar com uma cozinha para colocar a mão na massa é
fundamental. Afinal, essa é a oportunidade perfeita para você colocar em prática seus dotes culinários e,
ainda, utilizar ingredientes e temperos locais.

Além de criar um clima animado em torno do ritual de preparo da comida, o custo com a compra dos
alimentos será muito menor se comparado com os valores gastos em refeições realizadas fora de casa.
Isso sem falar nas filas de espera em lanchonetes, bares e restaurantes nessa época do ano.

Aumento do convívio com a família

Diferentemente de um hotel, alugar um apartamento em Bombinhas nas férias permite que toda a família
fique mais unida. Com tanto espaço disponível, as brincadeiras e atividades se multiplicam
consideravelmente.

Como a disposição dos cômodos se assemelha a uma casa, você pode assistir a um filme com as
crianças na sala, brincar na sacada ou aproveitar as áreas de lazer do imóvel, como playground e
quadras de esporte. Para quem tem animação de estimação, vale a pena conferir se o local aceita pets.

Além de fortalecer o convívio familiar, em um imóvel alugado é possível receber parentes e amigos para
fazer um churrasco no almoço ou um delicioso jantar no final do dia. Tudo isso seria impossível em um
hotel.

Apartamentos únicos e completos

Por fim, a maioria dos apartamentos de temporadas oferece tantas comodidades quanto os hotéis (ou
mais), como TV a cabo, internet, cozinha completa e utensílios domésticos. Isso sem falar nas
churrasqueiras, piscinas e salas de jogos, tão comuns nesse tipo de imóvel.

Essa é a melhor alternativa para quem pretende curtir as férias em um ambiente paradisíaco, cercado de
belezas naturais e atrativos turísticos de tirar o fôlego, mas sem deixar de lado a praticidade e o
aconchego.

Como você pôde ver, alugar um apartamento em Bombinhas no final do ano é garantia de uma viagem
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tranquila, segura e com muito conforto. No entanto, para fechar um bom negócio, é fundamental contar
com a ajuda de uma imobiliária especializada na área e que seja referência no mercado.

Além de esclarecer suas dúvidas e auxiliar nos processos, a empresa será responsável por providenciar
um contrato que assegure os seus direitos como consumidor, e por garantir uma experiência
inesquecível para você e sua família.

Entre em contato com a Lenon Imóveis e confira a melhor maneira de alugar apartamento em
Bombinhas para curtir férias incríveis nessa cidade receptiva e encantadora.
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