
Venda de albergue 
na Espanha 



CARACTERÍSTICAS 

Imóvel actualmente em 
funcionamento como hotel de 
alojamento (pousada), com uma 
ocupação média anual de 80%. 

Capacidade para 14 quartos. 

Possibilidade de uso como hotel rural. 

Localizado em uma área natural de 
interesse especial ecológico, cultural, 
turístico e de caça. 

150 km. do centro de Madrid. 

Possibilidade de mudança de uso 
para residência geriátrica. 

Localizado no centro da cidade. 

2 

EQUIPAMENTO 

Restaurante com capacidade para 90 
pessoas. 

2 salas de jantar com lareira. 

Cozinha industrial totalmente 
equipada. 

Barra de 10 metros com equipamento 
completo. 

Terraço com vista para as montanhas. 

Lavanderia 

Armazém equipado com maquinário 
refrigerado. 

Aquecimento 

Grande área dedicada à habitação. 

Descrição 



Outros dados 
de interesse 

Empresa atualmente operando em plena capacidade, 

localizada em um ambiente natural único, no coração de 

La Alcarria, destinatário do turismo rural, aventura, 

natureza e cultura. 
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Áreas verdes e vistas espetaculares. 

Atividades que podem ser feitas: navegação no pântano, canoagem, 
caminhadas, turismo gastronômico e cultural, enoturismo. 

Crescimento do turismo internacional na área superior a 100% em 
2018 



Uma oportunidade 
imbatível para 
comprar um negócio 
em um setor em 
expansão: o turismo 
rural. 
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A sua localização, a uma hora de 

Madrid e a uma hora e meia da praia, 

torna-a num enclave turístico 

estratégico, ideal tanto para turistas 

internacionais como nacionais. 



O hotel está totalmente 
equipado para atender 
as necessidades dos 
turistas. 

5 

Um amplo espaço dedicado à habitação, que 
pode ser usado como equipamento, o que 
aumenta a capacidade do hotel. 



Preço 

1.200.000 € 
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Localização e 
dados de 
interesse our office 
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A Espanha é o segundo 
maior destino turístico do 
mundo, com 82 milhões 
de turistas internacionais. 
Desde 2012, o turismo 
aumentou em 30 milhões 
de visitantes, com um 
gasto médio por pessoa 
de € 1.138 (gasto médio 
diário de € 126) e uma 
permanência média de 9 
dias. 



Obrigado pelo seu tempo 
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Se você está interessado ou tem alguma dúvida 
sobre o conteúdo deste documento, não hesite 
em nos contatar: 

Rodrigo Pinilla 

www.horizonte360.com 

rpinilla@horizonte360.com  

+34 629 744 078 

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

