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DESCRIÇÃO

Hotel com 23 quartos para venda no centro de Maó, a
curta distância e com vista para o porto de Maó.
Hotel de 219 m² construído em um terreno de 706 m² com 23 quartos, a curta
distância e com vista para o porto de Maó.
O hotel é da década de 1980, mas foi renovado em 2002. Está distribuído por quatro
andares. No piso térreo, ao entrar no hall do hotel, encontra a zona da recepção com
as escadas de acesso aos quatro pisos. É também aqui que se encontram a cozinha, a
sala de jantar/restaurante, o bar e a sala de estar/sala de televisão.
No primeiro, segundo e terceiro andares há um total de 20 quartos (13 quartos
duplos, 6 quartos individuais, 1 triplex), todos com banheiro privativo, aquecimento,
ar condicionado e alguns com ventilador de teto. Atualmente, 18 deles estão
alugados.
A partir do quarto andar, pode-se aceder ao terraço com uma bela vista do porto de
Maó. Aqui também existem 3 salas que atualmente são usadas como lavanderia e
sala de máquinas.

lucasfox.pt/go/men35665
Vistas ao mar , Terraço, Serviço de porteria,
Edificio da época, Luz natural,
Pavimento de mármore,
Terraço comunitário, Ar condicionado,
Àrea chill out, Armários empotrados ,
Cozinha equipada, Despensa, Exterior,
Interior, Janelas de vidro duplo , Lavandaria,
Perto de transporte público , Renovado,
Sistema domótico

Um hotel simples, com muita paz e muito valorizado pelos visitantes da ilha no verão
e no inverno. Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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