REF. ALI30051

2.200.000 € Edifici - En venda -

Edifici de 16 dormitoris en venda a Cabo de las Huertas, Alicante
Espanya » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540

16

18

730m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ
lucasfox.cat/go/ali30051

Establiment amb llicència d&#39;hostal i restaurant, amb
possibilitat de convertir-lo en un hotel de 3 estrelles.

Piscina, Garatge privat,
Servei de consergeria, Llum natural,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó,
Cuina equipada, Entrada de servei,
Saló gourmet, Traster

Hostal situat a l'exclusiva zona de el cap de les Hortes, a Alacant capital. Es ven
l'edifici juntament amb la llicència d'hostal i restaurant, impossibles d'aconseguir en
aquesta zona en aquests moments. L'establiment pot transformar-se en un hotel de
3 estrelles, per al que caldria posar un ascensor.
L'immoble es ven moblat i en funcionament. Té un total de 16 habitacions dobles amb
bany, encara que es podria afegir alguna més. Actualment, la planta inferior oferix un
hall totalment reformat, a l'igual que el bar i el restaurant. En aquesta planta també
trobem una cuina professional, un bany per a clients i una zona sense acabar que
actualment es fa servir com a traster.
A les plantes primera i segona hi ha 16 habitacions per a hostes, les quals estan
d'origen, però en bon estat per poder funcionar com a hostal.
A la planta baixa se situa una zona comuna d'aparcament i la sortida a la terrassa,
des d'on també podem accedir a la piscina, que és comunitària ia compartir amb la
resta de la comunitat de propietaris, que són habitatges de vacances.
Sens dubte, una fantàstica inversió immobiliària i de negoci en un lloc privilegiat.
UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Rendiment

Planta

Dormitoris Cambres de bany

m², Terrassa m²

0.00%

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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