
REF. LFCB584

5.200.000 € Hotel - Te koop
Excellent 23 Slaapkamer hotel te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17121

23
Slaapkamers  

23
Badkamers  

2.000m²
Plattegrond  

15.000m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig gelegen boetiekhotel met uitstekende
faciliteiten, waaronder een restaurant, conferentiezalen,
parkeergelegenheid, tuin en zwembad. 1,2 ha land.
Toestemming om het pand met nog eens 1100m2 te
verlengen.

Dit prachtige boetiekhotel met 23 kamers in Girona is te koop in een historisch
gebouw uit de 14e eeuw in een van de meest pittoreske en emblematische
middeleeuwse dorpen van de Baix Emporda .

De woning is ideaal gelegen in een van de meest toeristische gebieden van de
provincie Girona , op slechts 20 km van de aantrekkelijke stad Girona en op slechts
15 km van de dichtstbijzijnde stranden van de Costa Brava . Het hotel ligt op 1,2
hectare eigen grond en geniet van een rustige, schilderachtige omgeving op slechts 2
minuten lopen van het centrum van het dorp.

Het hotel, een aantrekkelijke combinatie van moderne en rustieke architectuur,
beschikt over 23 kamers, waaronder 3 junior suites. Alle kamers hebben uitzicht op
de tuin of het dorp en hebben elk een eigen badkamer. Alle kamers zijn uitgerust met
airconditioning, satelliet-tv, telefoon en een geïntegreerd muzieksysteem.

Het hotel biedt ook een bar, een restaurant met een capaciteit van 90 couverts, een
zitkamer met airconditioning, tv en bibliotheek en 2 vergaderzalen met een capaciteit
van 15-30 personen.

Het hotel heeft 1,2 hectare eigen grond, waaronder een mooie gazon met een infinity
pool.

Er is toestemming om het pand met nog eens 1100m2 uit te breiden, waardoor de
huidige accommodatiecapaciteit aanzienlijk wordt vergroot.

lucasfox.co.nl/go/lfcb584

Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Monumentale details, Parkeerplaats,
Waterput, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inbouwkasten, Dienstingang,
Alarm, 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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	Prachtig gelegen boetiekhotel met uitstekende faciliteiten, waaronder een restaurant, conferentiezalen, parkeergelegenheid, tuin en zwembad. 1,2 ha land. Toestemming om het pand met nog eens 1100m2 te verlengen.

