REF. LFCB584

€5,200,000 Casa / Vil·la - En venda

Un hotel boutique superb de quatre estrelles i 23 dormitoris en venda en una vila
medieval preciosa del Baix Empordà, molt accessible des de Girona i les platges
de la Costa Brava
Espanya » Girona » Baix Empordà » 17121

23

23

2,000m²

15,000m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Hotel boutique d'ubicació espectacular amb serveis
excel•lents com ara un restaurant, sales de conferències,
garatge, jardí i piscina. 1,2 ha de terreny i amb permís
d’ampliar l’immoble 1100 m2
Aquest hotel boutique preciós de 23 dormitoris en venda a Girona es troba en un
edifici històric que data del segle XIV, en una de les viles medievals més pintoresques
i emblemàtiques del Baix Empordà.
L’immoble es troba en una ubicació ideal en una de les zones més turístiques de la
província de Girona, a només 20 km de Girona ciutat i a només 15 km de les platges
més properes de la Costa Brava. L’hotel es troba en un terreny privat d’1,2 hectàrees i
gaudeix d’un entorn tranquil i pintoresc a només un parell de minuts a peu del centre
del municipi.

lucasfox.cat/go/lfcb584
Jardí, Piscina, Terrassa, Aparcament

L’hotel és una fusió molt atractiva d’arquitectura moderna i rústica i alberga 23
habitacions (3 de les quals són minisuites). Totes tenen vistes al jardí o a la població i
compten amb bany propi. A totes hi trobareu aire condicionat, televisió per satèl·lit,
telèfon i sistema integrat de música.
A l’hotel també hi ha un bar, un restaurant amb capacitat per a 90 comensals, una
sala d’estar amb aire condicionat, televisió i biblioteca i dues sales de reunions amb
capacitat per a 15-30 persones. Compta amb 1,2 hectàrees de terra privada que
inclouen un jardí de gespa deliciós amb una piscina infinita.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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