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REF. CBR7306

1 100 000 € Hotel - Såld
Excellent Hotel med 7 Sovrum till salu i Alt Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17137

7
Sovrum  

7
Badrum  

464m²
Planlösning  

1.078m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Förtrollande boutiquehotell som erbjuder 7 utsökta rum i
härligt lugna omgivningar i Alt Empordà-regionen, bara 3
minuter från stränderna på Costa Brava.

På bara 7 år har detta lilla hotell på landet placerats som ett av de 25 mest
romantiska hotellen i Spanien och en av de 10 bästa för parets utfärdningar under
julhelgen, påsken och naturligtvis sommarsemestern som går från maj till oktober .

Dess kontinuerliga framträdanden i nationella och internationella tidskrifter,
kommentarer på TripAdvisor och Google och de många reklamsessionerna talar för
sig själva om den speciella charmen i detta lantliga boende, vars unika inredning
ständigt förnyas av sina nuvarande ägare, båda med en framstående och omfattande
karriär inom inredning och styling.

Öppet hela året, fullt fungerande och med stor yrkesverksamhet är det idealiskt som
en investering för dem som vill bo i en naturlig miljö med en lugn och stressfri livsstil.
Allt detta inom en härlig miljö badad i Medelhavsljus.

Hotellet har huvudbyggnaden, som var helt återställd, där vi hittar receptionen,
vardagsrummet, en stor öppen spis och 2 sovrum på översta våningen. På gården,
som har frodig vegetation, hittar du ett annat sovrum. Det finns 4 ytterligare sovrum
åtskilda av trädgården och poolen. Totalt har det 7 sovrum inredda med stor smak
och kreativitet, med olika föremål från hela världen, där vintage, moderna och
etniska stilar blandas, med en touch av klassisk design.

Växthuset och köket är en del av egenskapens charm där romantiska middagar är
tillagade och serveras av stearinljus eller på sommaren i trädgården. Kompletteras av
ett tvättstuga och städpersonal som känner till hotellets fungerande ordning perfekt.

Hotellet har en hög beläggning under hela året och en konsoliderad kundbas. Perfekt
för alla som vill köpa ett litet men lönsamt boutiquehotell eller som vill leva ett lugnt
liv i en naturlig miljö full av charmiga platser i Empordà, en region som är känd för
sina vackra medeltida byar. Det är också känt för grekernas och romarnas fotavtryck
(ruinerna av Sant Martí d'Empuries), romanska och gotiska monument och en välkänd
gastronomi med produkter från land och hav.

lucasfox.se/go/cbr7306

Trädgård, Swimming pool,
Tidstypisk karaktär, Uppvärmning,
Turistlicens, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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