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REF. GIR37788

1 250 000 € Hotel - Till salu - Reducerat pris
Hotel med 23 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17722

23
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Badrum  

1.510m²
Planlösning  

2.400m²
Totalyta

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

Hotell och kurort i byggnaden av en gammal kraftstation
med totalt 23 fullt utrustade och fullt fungerande rum till
salu i en idyllisk naturmiljö i Alt Empordà.

En fastighet med ett tydligt gästfrihetskall ägnat åt vila och natur. Detta lilla hotell,
beläget i en ojämförlig naturlig miljö, är designad för att erbjuda sina gäster
avskildhet och avkoppling.

Det är ett gammalt kraftverk som byggts om till ett hotellkomplex med totalt 23 rum,
med termalvattenanläggningar, en restaurang, redo att fortsätta utveckla en
hotellverksamhet, som den har gjort i mer än 20 år.

Den har en total yta på 1 233 m² byggd. Dess centrala byggnad sticker ut, som rymmer
ett mottagningsrum, badrum, utrymme för en restaurang med stora fönster öppna
mot floden och biblioteket eller vardagsrummet med en mysig öppen spis för sina
kunder som inbjuder dem att koppla av i denna oas av frånkoppling. . På de övre
våningarna hittar vi rummen, stora och rymliga, samt spaavdelningen där den stora
uppvärmda poolen och hamamen sticker ut.

Fastigheten har en giltig hotelllicens, renoverades 2003 och har underhållits och
uppdaterats med jämna mellanrum. De sista rummen på övervåningen färdigställdes
2019, tillsammans med en fristående lägenhet som kan användas som solarium och
gemensamt relaxrum eller som fristående boende.

Anläggningen har även ett helt fristående utrymme, avsett för bostad för
underhållspersonen/familjen.

Komplexet ligger i ett isolerat område, en bit från Darnius Boadella-dammen, ett
magiskt naturområde runt Mugafloden som rinner genom bergen som korsar gränsen
till Frankrike.

lucasfox.se/go/gir37788

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Marmorgolv,
Högt i tak, , Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Rullstolar, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Interiör, Grillplats, Gourmet lounge, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Bibliotek, Balkong
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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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