REF. CBR1471

€990,000 Huis / Villa - Te koop

5 Slaapkamer Hotel te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje » Girona » Baix Emporda » 17120

5

5

865m²

769m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend rustiek herenhuis, op slechts een
steenworp afstand van het kasteel Gala / Dali in Pubol,
momenteel in gebruik als bekroond boetiekhotel, met 5
tweepersoonskamers met eigen badkamers, met de
mogelijkheid om nog 3 extra kamers, tuin en zwembad toe
te voegen .
Dit 18e eeuwse herenhuis Baix Emporda te koop is gelegen in het bekende en gewilde
dorp, Púbol.
Het hotel is momenteel in gebruik als bekroond boetiekhotel en ligt aan de overkant
van het Gala Dalí-kasteel, de thuisbasis van Salvador Dali en zijn vrouwengala en
open voor het publiek.

lucasfox.co.nl/go/cbr1471
Terras, Tuin, Zwembad,
Monumentale details, Alarm, Balkon,
Gerenoveerd, Open haard, Verhuur licentie,
Verwarming

Het beschikt over een tuin met een buitenzwembad, een grote bibliotheek en
ongelooflijk sierlijke kamers die u moet zien om het te geloven.
Het huidige interieur en de inrichting van het hotel staan garant voor een romantisch
verblijf in het hart van het zogenaamde Toscane van de Costa Brava.
Het huis biedt verder ruime kamers met betegelde vloeren en veel authentieke
elementen.
Alle 5 slaapkamers hebben een eigen badkamer en er zijn verschillende lounges in de
hele accommodatie.
Het pand is ideaal gelegen en zou een uitstekende investering zijn voor een koper
die een hotelbedrijf wil opzetten of voortzetten in een van de meest exclusieve en
pittoreske delen van het binnenland van Girona. Aan de andere kant kan het huis
eenvoudig worden omgebouwd tot een groot familiehuis.
De vervoersverbindingen zijn uitstekend met Barcelona slechts 125 km via de snelweg
naar het zuiden, Figueres en Girona zijn minder dan 40 minuten en de Franse grens
slechts 50 minuten.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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