REF. PDA32073

780.000 € Botiga - En venda

Botiga en excel·lents condicions amb 200m² terrassa en venda a Platja d'Aro
Espanya » Costa Brava » Platja d'Aro » 17250

150m²

200m²

Plànol

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

Local comercial de 150 m² amb terrassa de 200 m²,
anteriorment destinat a la restauració, en venda a
primera línia de mar al passeig marítim de Platja
d&#39;Aro.
Bar Restaurant totalment equipat, completament restaurat el 2016 i llest per iniciar la
seva activitat al passeig marítim de Platja D'Aro.
lucasfox.cat/go/pda32073

Platja d'Aro és una gran elecció per a aquells que els agradi la platja, sense renunciar
als avantatges d'una ciutat animada, ja que Platja d'Aro és una ciutat amb molt
ambient durant tot l'any, gràcies a les botigues plenes de botigues , restaurants i
bars. A més a més, a l'estiu gaudeix de molta vida nocturna.
Té una superfície de 150 m² amb una terrassa gran d'uns 200 m². Té capacitat per a
112 comensals, amb 10 taules per a 4 persones i 36 taules per a 2 persones.
El local disposa de dues grans cuines obertes i totalment equipades. Les cuines
vénen equipades amb les millors marques com Josper Infrico. Lainoz, Repagas,
Cuppone, Impafri i Eurofour. Compte amb tots els permisos en regla,
subministraments, maquinària, aire condicionat, i mobiliari en perfecte estat. A més,
disposa de facturació demostrable.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita a aquest restaurant en
venda a Platja D'Aro.
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Vistes al mar , Terrassa, Llum natural,
Aire condicionat, Alarma, Cuina equipada,
Interior, Renovat, 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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