
Hotell säljes i 
Spanien 
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EGENSKAPER 

Fastigheten nyttjas idag som ett 
hotell med en årlig beläggningsgrad 
på 80%. 

Kapacitet: 14 rum. 

Beläget i område känt för sin natur, 
kultur, jakt och turistvänliga atmosfär 

Möjlighet att fungera som 
ålderdomshem. 

Centralt läge. 

Beläget i stadens centrum. 

Stort utrymme dedikerat till privat 
hus. 

 

2 

UTRUSTNING 

Restaurang med plats för upp till 90 
personer. 

2 matsalar med öppen spis. 

Industriellt kök fullt möblerat. 

Bar fullt möblerad. 

Tvättstuga. 

Lager utrustat med kylskåp. 

Uppvärmning. 

Rum och toaletter fullt möblerade. 

Terrass fullt möblerad. 

Datorer och betalningsterminal. 

Bensinbutik. 

Vattentank. 

Privat parkering. 



Andra 
detaljer av 
intresse 

Företag för närvarande i full kapacitet, belägen i en unik 

naturlig miljö, mottagare av landsbygdsturism och 

äventyr. 
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Gröna områden med fantastisk utsikt. 

Aktiviteter att göra i närheten: Segling i en sjö, kajakpaddling, 
vandring, gastronomisk turism. 

Växa av internationell turism i området över 100% år 2018. 

1 timmes avstånd från Madrid och 1,5 timmar från stranden. 



Ett oslagbart tillfälle 
att köpa ett företag i 
en blomstrande 
sektor: 
landsbygdsturism. 
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Dess läge, 1 timme från Madrid och 

1,5 timmar från stranden, gör det till 

en strategisk turistklaver, idealisk för 

övriga internationella turister. 



Hotellet är fullt utrustat 
för att möta turisternas 
behov 
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Den innehåller ett stort hus i inneslutningen, som 
kan användas som utrustning, utöka kapaciteten 
på hotellet. 



Pris 

1.200.000 € 
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Plats och 
data av 
intresse our office 
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Spanien är världens andra 
turistmål med 82 miljoner 
internationella turister. 
Sedan 2012 har turismen 
ökat med 30 miljoner 
besökare, med en 
genomsnittlig utgift per 
person på 1 138 euro 
(genomsnittlig daglig 
kostnad på 126 euro) och 
en genomsnittlig vistelse 
på 9 dagar. 



Tack så mycket för din 
tid 
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Om du är intresserad eller har några frågor om 
detta dokument, tveka inte att kontakta Rodrigo 
Pinilla: 

www.horizonte360.com  

▪ rpinilla@horizonte360.com  

▪ +34 629 744 078 

http://www.horizonte360.com/
mailto:rpinilla@horizonte360.com

