
REF. CBR8272

1 540 000 € Hotel - Till salu
Hotel med 13 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

13
Sovrum  

6
Badrum  

1.209m²
Planlösning  

9.309m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Majestätisk historiskt lantgård med ett utmärkt läge,
inom gångavstånd från de populära stränderna och de
livliga butikerna, barerna och restaurangerna i Playa de
Aro.

På en stor tomt i de skogbevuxna kullarna bakom Playa De Aro stad och strand, hittar
vi denna magnifika 13-rums lantgård till salu. Ursprungligen byggd på 1700-talet och
renoverat under åren ligger det bland vackra trädgårdar som
värdbröllopsceremonier, med en stor pool och stor täckt terrass där banketter för
upp till 350 personer hålls, gott om parkeringsplats, 3 brunnar, andra terrasser runt
huset och 34 hektar skog med underbar havsutsikt. Det är lättillgängligt eftersom det
ligger nära huvudvägnätet och ligger bara 1 km från centrum.

Detta historiska land pensionat har 9 sovrum och det finns en angränsande 4-
rumslägenhet med eget kök, vardagsrum och 2 badrum,

Hela fastigheten utstrålar ren lantlig charm, med utsatt tegelverk, traditionella lera
golvplattor och välvda tak med träbjälkar, med utsikt över bergen och fantastisk
havsutsikt från marken bakom fastigheten.

Denna mycket speciella egendom skulle vädja till någon som vill äga ett blomstrande
pensionat med en konsoliderad kundbas i ett populärt turistmål som Playa de Aro.
Dessutom fungerar fastigheten som en mycket framgångsrik bröllopsmiljö som
erbjuder en solid året runt inkomst.

lucasfox.se/go/cbr8272

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Tidstypisk karaktär, Mosaikgolv, Parkering,
Utsikt, Turistlicens, Tjänsteentré,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Förråd,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn
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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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