
REF. PDA32073

780.000 € Loja - Venda
Loja Excelentes condições with 200m² terraço à venda em Platja d'Aro, Costa
Brava
Spain »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

150m²
Plano  

200m²
Terraço

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.pt C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Espaço comercial de 150 m² com terraço de 200 m²,
anteriormente utilizado para restauração, à venda à
beira-mar no passeio marítimo de Platja d&#39;Aro.

Bar Restaurante totalmente equipado, totalmente restaurado em 2016 e pronto a
iniciar a sua atividade na marginal de Platja D'Aro.

Platja d'Aro é uma ótima opção para quem gosta de praia, sem abrir mão das
vantagens de uma cidade animada, já que Platja d'Aro é uma cidade com muito
ambiente durante todo o ano, graças ao seu comércio repleto de lojas. , restaurantes
e bares. Além disso, no verão tem muita vida noturna.

Possui uma área de 150 m² com um grande terraço com cerca de 200 m². Tem
capacidade para 112 pessoas, sendo 10 mesas para 4 pessoas e 36 mesas para 2
pessoas.

O local possui duas grandes cozinhas abertas e totalmente equipadas. As cozinhas
estão equipadas com as melhores marcas como Josper Infrico. Lainoz, Repagas,
Cuppone, Impafri e Eurofour. Possui todas as licenças em ordem, suprimentos,
máquinas, ar condicionado e móveis em perfeito estado. Além disso, possui
faturamento demonstrável.

Contacte-nos para marcar uma visita a este restaurante à venda em Platja D'Aro.

lucasfox.pt/go/pda32073

Vistas ao mar , Terraço, Luz natural, Vistas,
Renovado, Interior, Cozinha equipada,
Àrea chill out, Ar condicionado, Alarme
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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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	Espaço comercial de 150 m² com terraço de 200 m², anteriormente utilizado para restauração, à venda à beira-mar no passeio marítimo de Platja d&#39;Aro.

