
O que observar ao escolher uma casa de praia em Bombinhas?

Ter uma casa de praia em Bombinhas é o sonho de muitas famílias, afinal, além de ser uma excelente
oportunidade para fugir do estresse das grandes cidades e relaxar em um lugar paradisíaco, a conquista
representa a sensação de segurança e estabilidade aos proprietários do imóvel.

Considerada uma ótima opção de investimento, a prática favorece o bem-estar e um estilo de vida mais
saudável. Isso porque o contato com a natureza, a proximidade com o mar e a tranquilidade típica das
cidades litorâneas são elementos essenciais para uma vivência com mais equilíbrio, harmonia e
qualidade de vida.

No entanto, observar alguns detalhes importantes é fundamental para realizar o melhor negócio. Quer
saber mais sobre o assunto? Então, continue a leitura e descubra o que analisar na hora de escolher
uma casa de praia em Bombinhas.

Localização

Em primeiro lugar, é preciso buscar a localização mais adequada ao tipo de experiência desejada — até
porque, embora seja o menor município de Santa Catarina, Bombinhas tem nada menos que 39 praias!

Nesse caso, se você procura um lugar para descansar, uma orla mais calma e pouco movimentada,
como a praia de Morrinhos ou da Tainha, pode ser a melhor opção. Já se o objetivo é comprar um imóvel
para alugar por temporadas ou curtir com a família e os amigos, investir em uma casa na Praia de
Zimbros ou dos Ingleses é garantia de sucesso.

Outro ponto importante é considerar a proximidade do imóvel em relação à praia, a facilidade de acesso
às estradas e rodovias e a presença de estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes e
supermercados nas redondezas.

Tamanho

Assim como a localização, o tamanho do imóvel é um fator essencial. Por isso, não deixe de analisar
determinados aspectos, como a quantidade de quartos, vagas de garagem, tamanho da cozinha e
espaços disponíveis para a área de lazer.

Mas atenção: mais importante que o tamanho é a funcionalidade do imóvel. Portanto, em vez de
escolher uma residência com cômodos enormes, prefira uma casa com ambientes planejados, práticos e
acessíveis.

Custos

Investir em uma casa de praia em Bombinhas envolve muito mais do que apenas o valor do imóvel.
Portanto, não deixe de levantar os gastos envolvidos na transação, como despesas com cartório e
documentação e valores referentes ao IPTU, ao condomínio e às taxas extras a União e a Marinha.

Identificar exatamente o valor de que você precisará para adquirir o imóvel é importante para se preparar
para esse momento e buscar o melhor negócio.

Estrutura

Não basta ter uma casa na praia: é preciso que o imóvel esteja em condições de uso — até porque não
dá para curtir as férias em um ambiente mal conservado, não é mesmo?
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Dessa forma, procure analisar se a residência tem um acabamento de qualidade, segurança e
infraestrutura de lazer completa, por exemplo. Mesmo localizados à beira-mar, muitos condomínios
oferecem comodidades extras, como espaços gourmet, piscinas, salões de festa e academias.

Além disso, algumas questões, como ventilação, quantidade de banheiros, estado de conservação do
imóvel e ausência de infiltração e sinais de maresia, são fatores que devem ser priorizados no momento
de escolher sua casa de praia em Bombinhas.

Valorização

Uma das cidades mais visitadas do país, Bombinhas oferece uma excelente qualidade de vida aos seus
moradores. Assim, se ter uma casa na praia é o sonho de consumo de muita gente, imagine adquirir um
imóvel em um lugar paradisíaco, como essa península catarinense!

Portanto, ao comprar um imóvel em Bombinhas, você garante uma excelente qualidade de vida e ainda
assegura um patrimônio valorizado para a vida toda.

Como você pôde ver, depois da casa própria, o sonho de muitas famílias é ter uma casa de praia em
Bombinhas para passar os feriados e finais de semana.

No entanto, para realizar o melhor negócio, é fundamental contar com a assessoria de uma imobiliária
especializada e reconhecida na cidade — assim, além de fazer um investimento seguro e rentável, você
ainda conta com a experiência de quem mais entende do assunto.

Quer comprar uma casa de praia em Bombinhas e proporcionar bons momentos de lazer e descanso
para sua família? Então, entre em contato conosco para conhecer os melhores imóveis disponíveis na
região.
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