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1 025 000 € Hotel - Till salu

Hotel med 12 Sovrum till salu i La Cerdanya, Spanien
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ÖVERBLICK

12-rumshotell i drift i den charmiga staden Riu de
Cerdanya
Charmigt hotell i den charmiga staden Riu de Cerdanya.
En unik affärsmöjlighet till försäljning, ett fullt fungerande lantligt hotell i utmärkt
skick.
Det är ett unikt utrymme i området för naturälskare. Detta hotell byggdes 2012 och är
i perfekt skick, med alla uppdateringar uppdaterade och där ingen detalj har missats.
Mitt i en unik miljö på grund av sin skönhet erbjuder hotellet en kapacitet för 24
personer, 8 rum med vacker design och utsikt över staden och bergen. Likaså hittar vi
en lägenhet ovan med 3 sovrum, kök, badrum, samt ytterligare en lägenhet på ca 30
m2 med egen ingång.
Stor hall vid entrén, stor matsal med egen terrass för frukost, ytterligare ett stort rum
för lunch och middag, ett mycket stort industrikök med toppmodern utrustning
(kylskåp, ugnar, strykjärn, rökuttag m.m. ), olika utrymmen förråd, hiss och grönytor.
Slutligen har den ett utrymme aktiverat för SPA-zonen.
Hotellet har alla tillstånd och följer bestämmelserna, och är anpassat för personer
med nedsatt rörlighet. Fast kundkrets i flera år och mycket positiva recensioner och
kritik på sociala nätverk.
Beläget i en unik miljö i en lugn, charmig stad med enkel tillgång, har hotellet många
möjligheter att njuta av både under sommarsäsongen (promenader, vandring,
ridning, etc.), och på vintern (skidåkning, etc.), pga. till dess närhet till Molina och
Masella bergen, 15 minuter från Puigcerdà och gränsen till Frankrike.
På grund av storleken, utrymmet och fördelningen kan de också betraktas som ett
stort 800m2 hem för en familj.
Den levereras möblerad och utrustad.
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Utsikt över bergen, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Exteriör, Balkong

REF. CER35538

1 025 000 € Hotel - Till salu

Hotel med 12 Sovrum till salu i La Cerdanya, Spanien
Spanien » La Cerdanya » 25721

12

13

850m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

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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