
REF. CBR8272

1.540.000 € Hotel - Te koop
13 Slaapkamer Hotel te koop in Platja d'Aro, Costa Brava
Spanje »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

13
Slaapkamers  

6
Badkamers  

1.209m²
Plattegrond  

9.309m²
Perceeloppervlakte

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.co.nl C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig historisch landhuis op een toplocatie, op
loopafstand van de populaire stranden en de drukke
winkels, bars en restaurants van Playa de Aro.

Op een groot perceel in de beboste heuvels achter de stad en het strand van Playa de
Aro, vinden we dit prachtige landhuis met 13 slaapkamers te koop. Oorspronkelijk
gebouwd in de 18e eeuw en gerenoveerd door de jaren heen, het ligt tussen prachtige
tuinen die trouwceremonieën organiseren, met een groot zwembad en een groot
overdekt terras waar banketten voor maximaal 350 personen worden gehouden,
ruime parkeergelegenheid, 3 waterputten, andere terrassen rondom het huis en 34
hectare bos met een prachtig uitzicht op zee. Het is gemakkelijk bereikbaar,
aangezien het dicht bij het hoofdwegennet ligt en op slechts 1 km van het
stadscentrum.

Dit historische landelijke pension heeft 9 slaapkamers en er is een aangrenzend
appartement met 4 slaapkamers met een eigen keuken, woonkamer en 2 badkamers.

Het hele pand straalt pure landelijke charme uit, met zichtbaar metselwerk,
traditionele keramische vloertegels en gewelfde plafonds met houten balken, met
uitzicht op de bergen en een prachtig uitzicht op zee vanaf het land achter het pand.

Deze zeer speciale woning spreekt iedereen aan die een bloeiend gastenverblijf wil
hebben met een geconsolideerde klantenbasis in een populaire toeristische
bestemming het hele jaar door, zoals Playa de Aro. Daarnaast functioneert het pand
als een zeer succesvolle trouwlocatie met een solide inkomen het hele jaar door.

lucasfox.co.nl/go/cbr8272

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Parkeerplaats,
Waterput, Verhuur licentie, Uitzicht,
Open haard, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging
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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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