
REF. CBR17941

7.500.000 € Hotel - Te koop
Hotel te koop in Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

3.674m²
Plattegrond  

3.441m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Prachtig hotel met 29 kamers en 14 aparthotels met
zwembad, hydromassageruimte, parkeergelegenheid,
wasserette en uitzicht op zee in het centrum van Calella
de Palafrugell.

Dit prachtige hotel met 3 verdiepingen ligt in het centrum van Calella de Palafrugell,
op loopafstand van alle voorzieningen en het strand. Het gebouw, gerenoveerd in het
jaar 2000, heeft 29 kamers, waarvan 27 dubbele en 2 familiekamers, wat betekent dat
het in totaal 62 plaatsen biedt. Het heeft ook 14 aparthotels, die een totaal van 56
plaatsen vertegenwoordigen.

Het hotel bevindt zich in goede staat, maar zou profiteren van het bijwerken van
sommige kamers die momenteel niet worden gebruikt en het is mogelijk om het
oppervlak van het hotel met 10% uit te breiden.

Ondanks dat het erg centraal ligt, geniet het hotel van een rustige sfeer omdat er
geen auto's in de buurt passeren. Het geniet ook van overvloedig licht dankzij het
zonnige zuidelijke aspect en de kamers op de bovenste verdiepingen bieden een
prachtig uitzicht op zee; allemaal met airconditioning en een aangenaam terras.

Het hotel biedt allerlei soorten diensten en voorzieningen om de gasten maximaal
comfort te bieden, zoals een bubbelbad om te ontspannen, een zwembad dat ideaal
is om te zonnebaden en een professionele keuken die het mogelijk maakt om
volpension te bieden. Het heeft ook een eigen wasserette, parkeerplaatsen voor
klanten en zonnepanelen om de energie-efficiëntie te verhogen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit prachtige hotel in Calella de
Palafrugell.

lucasfox.co.nl/go/cbr17941

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Zonnepanelen, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Exterior, Dubbel glas, Chill out area, Balkon,
Airconditioning
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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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