
Apartamento em Bombinhas: saiba como escolher os melhores

Para quem está planejando alugar um apartamento em Bombinhas para passar as próximas férias,
escolher a melhor opção de hospedagem pode ser uma decisão difícil — afinal, a cidade conta com uma
diversidade incrível de imóveis para temporada. Porém, alguns fatores como localização, estrutura e
segurança podem ser determinantes na hora de realizar a sua reserva.

Situado no litoral cento-norte de Santa Catarina, o município é formado por morros, praias e planícies
recobertas pela Mata Atlântica. Com inúmeras reservas ecológicas, atrativos turísticos e parques
repletos de belezas naturais, a região atrai diversos turistas que buscam curtir momentos de diversão e
tranquilidade nesse cenário paradisíaco.

Se tem dúvidas sobre a melhor hospedagem, este artigo foi feito para você! Continue a leitura e confira
os principais fatores que devem ser considerados antes de escolher o seu apartamento em Bombinhas.

Localização

Esse talvez seja o item mais importante da lista, afinal de contas, a localização pode ser um fator
favorável ou complicador para os seus deslocamentos durante a viagem. Procure definir quais são as
praias e passeios de que você não abre mão de visitar; assim, fica mais fácil procurar alguns imóveis
próximos aos seus destinos favoritos.

Embora a extensão territorial da cidade seja pequena, na alta temporada ela recebe uma quantidade
enorme de turistas, que acabam sobrecarregando o trânsito na região. Por isso, se hospedar em um
apartamento bem localizado pode facilitar (e muito) a sua locomoção.

Comércio

Outro ponto importante que deve ser analisado na hora de escolher um apartamento em Bombinhas é a
oferta de comércios disponíveis nas redondezas. Isso porque você certamente vai precisar de um lugar
próximo para realizar as compras de alimentos, medicamentos e demais itens necessários para a sua
estadia. Nesse caso, os imóveis localizados no Centro da cidade podem ser a escolha mais adequada.

Se a sua intenção é se hospedar em um lugar mais tranquilo, uma boa dica é buscar apartamentos em
outras praias da região, como Zimbros, Quatro Ilhas, Mariscal e Bombas. Além de serem alternativas de
hospedagens acessíveis e interessantes, são lugares incríveis e repletos de belezas naturais, ou seja,
podem ser incluídos em seu roteiro turístico.

Estrutura

Para escolher a hospedagem com confiança e firmeza, é preciso avaliar bem este aspecto. Alguns 
apartamentos em Bombinhas disponibilizam ótimas estruturas em suas acomodações: varanda com
churrasqueira, cozinha equipada, suítes, área de lazer, piscina, entre outros.

Então, procure analisar bem as facilidades e comodidades oferecidas pelos imóveis selecionados —
dessa forma, fica muito mais fácil comparar o custo-benefício e identificar a melhor opção para a sua
viagem.

Atrativos

Qual a principal razão para o seu passeio? Frequentar praias badaladas, realizar muitas atividades de
lazer ou simplesmente passar momentos tranquilos à beira-mar? Responder a essa pergunta pode
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ajudar no processo de escolha do apartamento ideal.

Oficialmente, Bombinhas oferece 39 opções de praias. Alguns destinos são indicados para a prática de
surf e mergulho, como Sepultura, Mariscal e Zimbros, lugares mais reservados, como Tainha e Praia dos
Ingleses, e, ainda, endereços populares, como Bombas e Prainha.

Portanto, não deixe de conferir os atrativos turísticos que mais despertam seu interesse na região,
incluindo passeios de lancha, trilhas ecológicas, mirantes e museus pedagógicos — além, é claro, das
inúmeras opções de restaurantes e bares disponíveis na cidade. Tudo isso deve ser levando em conta.

Segurança

Apesar de a cidade ser considerada calma e pacífica, Bombinhas costuma receber muitos turistas —
principalmente no verão. Por isso, o ideal é procurar um apartamento que ofereça boas condições de
segurança tanto para você quanto para sua família.

Uma dica é buscar informações em imobiliárias locais. Entre em contato com uma empresa
especializada no segmento e peça indicações de imóveis confiáveis para uma estadia tranquila e segura.

Como você pôde ver, escolher o melhor apartamento em Bombinhas exige um pouco de dedicação e
planejamento. No entanto, com as dicas acima é possível realizar a decisão mais acertada para uma
viagem incrível e inesquecível.

Que tal contar com o apoio e a experiência de uma imobiliária reconhecida no mercado? Entre em
contato com a Lenon Imóveis e escolha o apartamento em Bombinhas perfeito para você.
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