
FASTIGHET I EXKLUSIV FÖRSÄLJNING

REF. CBR39302

750 000 € Hotel - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Hotel med 24 Sovrum till salu i La Escala, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  L'Escala / L'Estartit »  17258

24
Sovrum  

25
Badrum  

1.133m²
Planlösning

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Hotell med 24 sovrum, alla med eget badrum, med en stor
restaurang på bottenvåningen till salu 100 meter från
stranden, i l'Estartit, Costa Brava.

100 meter från stranden och 250 meter från hamnen i l'Estartit, en av de mest
turistiska och välkända städerna på Costa Brava, i hjärtat av naturparken Montgri och
Medes Islands, hittar vi detta 4-våningshotell med 24 dubbelrum (8 rum per våning),
vart och ett med sitt kompletta badrum och omklädningsrum.

Bottenvåningen består av en reception, ett kök och en stor restaurang med terrass.

Hotellet har ingen parkering, men det finns en stor allmän parkering bara 150 meter
bort där kunder brukar parkera sina fordon.

På grund av sitt läge och storlek erbjuder hotellet en stor potential att locka kunder
från hela Europa som vill tillbringa sin semester nära havet i en privilegierad miljö för
att utöva alla typer av aktiviteter, från promenader på stranden, vandring och cykling
, dykning, utflykter med båt och många andra.

Tveka inte att kontakta oss för all information och för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/cbr39302

Trädgård, Terrass, Portvakt, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong

REF. CBR39302

750 000 € Hotel - Till salu - Fastighet i exklusiv försäljning
Hotel med 24 Sovrum till salu i La Escala, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  L'Escala / L'Estartit »  17258

24
Sovrum  

25
Badrum  

1.133m²
Planlösning

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/cbr39302
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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