REF. MLG32597

995.000 € Hotel - En venda

Hotel en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Axarquia, Màlaga
Espanya » Màlaga » Axarquia » 29791
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Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Hotel completament moblat i equipat, amb multitud de
possibilitats, com a negoci hostaler o com a residència
privada en venda a Màlaga.
L'hotel és a 15 minuts amb cotxe de la costa i de la popular localitat de Rincón de la
Victoria, i és a 30 minuts de la ciutat de Màlaga.
Compte amb una superfície construïda de 400 m², amb garatge/taller, safareig,
piscina, lavabos masculins i femenins, caseta d'instal·lacions i pou catalogat amb
capacitat per emmagatzemar 170.000 litres d'aigua. El terreny abraça una superfície
de gairebé 13.000 m².
A més, hi ha una piscina climatitzada amb energia solar de 12 x 6 metres, un
bar/restaurant amb una àmplia terrassa amb capacitat per a més de 100 convidats, a
més d'un lloc per a carpes i un escenari en alçada.
L'hotel es va tancar el 2012, per jubilació dels seus propietaris i l'habitatge s'ha
utilitzat com a residència privada des de llavors. L'hotel està totalment registrat al
departament de turisme de la Junta d'Andalusia amb totes les llicències en regla i el
lloc web està operatiu.

lucasfox.cat/go/mlg32597
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Llum natural,
Aparcament, Terrassa comunitària,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llicència turística,
Plafons solars, S'accepten mascotes ,
Traster, Vistes, Zona chill-out

L'any 2006 es van elaborar nous plànols que van rebre aprovació per part del
departament d'edificació de la Junta d'Andalusia i l'ajuntament de la localitat per
crear el Club de Campo. A més, es permetia ampliar l'hotel existent i construir 36
apartaments de 120 m², tots amb vistes al mar ia la muntanya, habilitar zones
d'esbarjo amb bolera, cafeteria o gimnàs, entre d'altres.
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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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