Restauracja, Hotel, Sala
bankietowa przy stadninie
600 m² - Zbrosławice- śląskie

Dane podstawowe
Typ
nieruchomości:
Typ oferty:
ID:
Cena:
Powierzchnia:
Powierzchnia
działki:

Cechy
Lokal/biuro

Sprzedaż
1235
8,460,000zł
600 m²
0 m²

Pokoje:

16

Łazienki:

10

Ubikacje:

0

Rok budowy:

0

Lokalizacja
Państwo:

Polska

Województwo:

śląskie

Forma własności:

Standard:
Ogrzewanie:

Własność

Bardzo dobry
Węgiel

Miejscowość:

Zbrosławice

Nieruchomość Opis

Na sprzedaż restauracja z salą bankietową oraz noclegami położona w pobliżu Tarnowskich Gór.
Sprzedaż obejmuje obiekt wraz z wyposażeniem oraz umowami na przyjęcia okolicznościowe
rozpisane do 2019r.
Obiekty działające gotowe do przejęcia!
Nieruchomość położona w sąsiedztwie stadniny koni. W odległości 4km od zjazdu na autostradę A1.
Sale bankietowe na 180 i 65 osób, pokoje – 45 łóżek. Dwie kuchnie, dwa bary.
W skład nieruchomości wchodzą:
Budynek główny murowany z restauracją na parterze oraz piętrze połączony z salą bankietową
oraz z pokojami na poddaszu budynku. W budynku na parterze znajduje się piec do pizzy , dwie
kuchnie w pełni wyposażone, zaplecze socjalne dla klientów oraz dla pracowników, magazyn, wyjście
ewakuacyjne.
Sala na parterze i piętrze wyposażona w bar z zapleczem. Sale mogą pomieści około 65 osób. Na
parterze taras widokowy z widokiem na pola i stadninę, na piętrze również taras widokowy.
Sala bankietowa to budynek parterowy murowany wybudowany w 2014rok , wyposażona w
ogrzewanie podłogowe oraz klimatyzację. W budynku znajduje się strefa dla dzieci, strefa wypoczynkowa
, sala główna mogąca pomieścić około 180 osób wraz z parkietem do tańczenia i miejscem na zespół
muzyczny. Budynek posiada duże przeszklone okna do poziomu posadzki oraz przestronny taras.
W budynku główny na II piętrze/poddaszu znajdują się dziewięć dwu osobowych pokoi.
Budynek usługowo mieszkalny murowany z sześcioma pokojami wieloosobowymi oraz garaże
wolnostojące, które można przebudować na lokale usługowe.
Pokoje wieloosobowe z łazienkami na piętrze budynku duży drewniany taras.
Garaże murowane – 5 sztuk do remontu lub przebudowy.
Działki o łącznej pow.około 4600m2
Stan prawny – własność, możliwość sprzedaży ze spółką .
CENA SPRZEDAŻY 2 000 000 EURO NETTO!

Agent Info
Tomasz Pusz
www.kpinvest.com.pl
+48 696 055 044
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