
REF. LFCB584

5 200 000 € Hotel - Till salu
Ett otroligt 4-stjärnigt, 23-sovrums boutiquehotell att köpa beläget i den vackra,
medeltida byn Baix d'Emporda med god tillgång till Girona stad och stränderna på
Costa Brava
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17121

23
Sovrum  

23
Badrum  

2.000m²
Planlösning  

15.000m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Fantastiskt beläget boutiquehotell med utmärkta
faciliteter inklusive en restaurang, konferensrum,
parkering, trädgård och pool. 1.2 ha mark. Tillstånd finns
att förlänga fastigheten med ytterligare 1100 m2.

Detta vackra 23 rums boutiquehotell i Girona att köpa ligger i en historisk byggnad
från 1300-talet i en av Baix Empordas mest pittoreska och charmiga medeltida byar.

Fastigheten är idealiskt belägen i en av de mest turistiska områdena i Girona
provinsen, bara 20 km från den vackra staden Girona och 15 km från de närmaste
stränderna på Costa Brava. Hotellet ligger inom 1.2Ha privat mark, njuter av en lugn,
pittoresk miljö bara en 2-minuters promenad från byns centrum.

Hotellet, en attraktiv blandning av modern och rustik arkitektur, har 23 rum, inklusive
3 juniorsviter. Alla rum har utsikt över trädgården eller byn och var och ett har sitt
eget badrum. Alla rum är utrustade med luftkonditionering, satellit-TV, telefon och ett
integrerat musiksystem.

Hotellet erbjuder också en bar, en restaurang med plats för 90 bordskuvert, ett
luftkonditionerat vardagsrum med TV och bibliotek och 2 konferensrum med en
kapacitet för 15-30 personer.

Hotellet har 1,2 hektar privat mark, inklusive en härlig gräsmatta med stor trädgård
och infinitypool.

Det finns tillstånd att utöka fastigheten med ytterligare 1100 m2, och på så sätt se en
avsevärt ökad boendekapacitet.

lucasfox.se/go/lfcb584

Swimming pool, Terrass, Trädgård, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Parkering, Brunn,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Tjänsteentré,
Uppvärmning, Utrustat kök
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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