
SÅLD

REF. GIR37235

1 950 000 € Hotel - Såld
Excellent hotel med 7 Sovrum med 3,000m² Trädgård till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17240

7
Sovrum  

10
Badrum  

1.670m²
Planlösning  

26.000m²
Totalyta  

3.000m²
Trädgård

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Lantligt hotell, vingård och spa i utmärkt skick till salu
nära de bästa stränderna på Costa Brava i området El
Gironés, Girona.

Detta fantastiska lantliga hotell, vingård och spa ligger på ett litet berg med utsikt
över Pyrenéerna, dalen i Massif d'Ardenya och Gavarres. Det ligger bara 2 kilometer
från närmaste stad och mindre än 20 minuter från de bästa stränderna i detta
område på Costa Brava, såsom Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols och Tossa de Mar.

Hotellet ligger inom ett 26 hektar stort område, varav 5 är inhägnade och ytterligare
tre för vingårdar. Den har en total bebyggd yta på 1075 m², med jordbrukslager med
en ungefärlig bebyggd yta på 300 m² och ett legaliserbart förråd, beläget på nedre
våningen, med en ungefärlig yta på 295 m². Den har en rad rymliga, funktionella och
ljusa gemensamma utrymmen som nyligen har renoverats i detalj med helt enkelt
exklusiva detaljer. Han saknar ingenting.

På första våningen hittar vi ett litet vardagsrum-kontor med en TV och ett spelrum,
bemannat av en modern öppen spis öppen på båda sidor. Vi hittar också den stora
matsalen med ett extra köksutrymme, perfekt för frukost, TV-rummet med soffor,
biljard och Sonos-högtalare. Slutligen finns det ett industriellt och professionellt kök
perfekt för de flesta gourmeter och tre toaletter.

När vi går ner för några trappor från slutet av entrén har vi ett gömt och mycket
undangömt område som rymmer den uppvärmda inomhuspoolen (mellan 28 och
30ºC) och spelrummet med pingisbordet, bordsfotboll för barn och dart. Från denna
våning kan du använda hissen för att gå upp till bottenvåningen och till rummen.

På andra våningen hittar vi nattområdet: två dubbelsviter med badkar och fem
trebäddsrum med dusch (en av dem är anpassad för rullstol och tre av dem med
utsikt över dalen). Alla rum har luftkonditionering med varm/kall pump.

Trädgården är den bästa platsen i huset för att njuta av en solnedgång över Montseny
från den magnifika infinitypoolen och det främre avkopplingsområdet. Den har en
veranda med ett stort matbord och en modern mobil grill.

Gården erbjuder sin egen vinproduktion, med totalt cirka 10 000 flaskor per år, vilket
perfekt kompletterar turistboendet och restaurangbranschen.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/gir37235

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Spa, Jacuzzi, Vingårdar,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Rullstolar, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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