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Característiques

Situació

URGELL

HOTEL CASA RURAL - RESTAURANT - HABITATGE PROPIETARI

CLASSE TERRENYjardín
PLANTES
4

s.XIX
CONSERVACIÓ

COMARCA LLEIDAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

275.000 €pedra arrebossada

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

2000 m2 500 m2 6 banys 4 parkings piscina xemeneia jardí5 hab. cereals montanyes    

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

12 Km. tren / 0 Km. bus2 Km. 

12 Km. A2120 Km. 0 Km. 

340 m. Casa de poble

Impecable

  

2000 m2 TERRENY500 m2 EDIFICATS

5 HABITACIONS, 6 BANYS, 4 

En tràmit
jardí vallat amb acces per a 
vehícles
Restaurant+Hotel+habitatge

PARKINGS
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Descripció:
Hotel Casa Rural - Restaurant i Habitatge de l'propietari situat al poble típic de l'Urgell a 2 km. De població amb tots els serveis, ben comunicat. Disposa de vista panoràmica.
La propietat ha estat minuciosament restaurada amb materials de la màxima qualitat i respectant molts dels elements originals.
Jardí: Ampli jardí totalment tancat amb accés per a vehicles, en el qual hi trobem una piscina elevada amb depuradora, barbacoes, banys i mobiliari exteriors. Disposa de vista panoràmica.
Les edificacions es compon de:
Planta nivell jardí -> RESTAURANT: Restaurant amb llicència amb accés independent des de l'exterior, situat al mateix edifici de la casa rural, totalment equipat amb mobiliari i tots els accessoris per començar a treballar immediatament, disposa de 3 salons menjadors, llar de foc per brasa, zona de barra, cuina industrial equipada i banys, disposa de barbacoa exterior i gran terrassa amb accés a un ampli jardí.
CASA RURAL: La casa rurar o hotel rural té capacitat i 18 places en 9 habitacions, fàcilment ampliable a 2-3 habitacions més en cas que fos necessari, disposa de diferents possibilitats d'explotació ja que les habitacions estan dotades de bany i es pot llogar per habitacions realitzant una gestió d'hotel, tota sencera fent només lliurament de les claus o es pot viure en una part independent de la resta i llogar com a hotel o la casa rural sencera.
P. Nivell Carrer: Habitatge de l'propietari i casa rural: Diversos accessos, pati tancat amb forja i barbacoa, gran saló sala d'estar amb billar americà, gran saló menjador amb cuina, gran sala polivalent per a reunions d'empresa / jocs ..., saló distribuïdor, zona de l'habitatge de l'propietari amb habitació i bany complet amb accés independent des de l'exterior, habitació per a bicicletes i traster.
1ª Planta: Distribuïdor, Gran sala de TV estar menjador, amb sofàs i zona de relax. Disposa 2 grans habitacions suite amb bany complet, 2 habitacions per a famílies que estan dividadas cadascuna en dos dormitoris i un bany complet.
2ª Planta: Distribuïdor, quart de rentadores i planxa, 2 habitacions suite amb bany complet i golfes.
OPORTUNITAT ÚNICA d'inversió, podent viure i gestionar el teu propi negoci d'hotel-restaurant o bé llogar el restaurant i realitzar una gestió independent de la part de casa rural. Podent obtenir uns ingressos diaris en cas de total ocupació de 630 + al restaurant. Ideal per a emprenedors i tots aquells que desitgen un canvi de model de vida.
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La Zona

Disponibilitat sobre acord. Les dades exposades són ofertes per tercers, merament informatives i se suposen correctes. La nostra 
empresa no garanteix la seva veracitat. L'oferta està subjecta a errors, canvis de preu, omissió i / o retirada del mercat sense 
previavís. Les despeses de transmissió patrimonial, IVA, notari i registre van a càrrec del comprador. Seguint la normativa espanyola, 
les despeses de comissió van a càrrec del venedor.

CONDICIONS GENERALS AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents: Les dades de caràcter personal que 
ens subministri en aquesta i altres comunicacions seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de NATURAL PROPERTY, 
S.L. La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Aquestes 
dades no seran cedides a tercers, tret de les cessions legalment permeses. L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant NATURAL PROPERTY, S.L. 
com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercir a 
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