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1.540.000 € Casa / Vil·la - En venda

Hotel de 13 dormitoris en venda a Platja d'Aro, Costa Brava
Espanya » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250
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DESCRIPCIÓ

Majestuós hostal rural situat en una zona prime, a poca
distància a peu de les platges, bars, botigues i el centre
de Platja d&#39;Aro.
Magnífic hostal rural de 13 dormitoris situat en una gran parcel, situada als turons
boscosos de darrere de la localitat i platja de Platja d'Aro. Originàriament es va
construir al segle XVIII i s'ha anat restaurant durant els anys. Ofereix jardins que han
servit com a espai per celebrar casaments, amb una piscina i una gran terrassa
coberta amb espai per a 350 comensals, moltes places d'aparcament, 3 pous, altres
terrasses voltant de la casa i 34 hectàrees de bosc molt bonica sobre la mar. És a
prop de la carretera principal i està a 1 km del centre de la localitat.
Aquest històric hostal rural disposa de 9 dormitoris, a més consta d'un apartament
annex amb 4 dormitoris, cuina, saló i 2 cambres de bany.
Tota la propietat exhala una encant rústic pur, amb parets de maó obravista, terres
amb rajoles de fang tradicional, i sostres amb volta i bigues de fusta, amb vistes a la
muntanya i impressionants vistes al mar des del terreny de darrere de la propietat.
Aquesta propietat tan especial seria ideal per a qualsevol persona que vulgui
adquirir un hostal amb una base de clients ja consolidada i en una destinació
turística molt popular com Platja d'Aro. A més, la propietat funciona com a espai per
celebrar casaments amb una alta rendibilitat anual.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.cat

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya

lucasfox.cat/go/cbr8272
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Característiques d'època,
Paviments hidràulics, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Entrada de servei, Llar de foc,
Llicència turística, Pou,
S'accepten mascotes , Traster, Vistes,
Zona chill-out
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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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