
Hotel, 19 sob, pogled na morje, bazen, Pula
Pula, Istarska, Hrvatska

Cena: 950.000 EUR / 7.125.000 HRK

Površina: 1000.00 m2

Dvorišča okoli objekta: 800.00 m2

Cena na m²: 950.00 EUR

Komisija: 3% + DDV

Nepremičnine koda: 225-1

Vrsta nepremičnine: Hotel

Pula, družinski hotel nedaleč od otokov Brioni. Hotel se nahaja v bližini plaže, le
10 minut hoje. Objekt se nahaja na parceli velikosti 1.300 m2, od tega je hotel
sam stavba 1000 m2, in možnost za nakup sosednji parceli 700m2. Objekt je
sestavljen iz: - Klet, kjer je gostilna restavracija ca. 80m2 s spremno kuhinjo,
pralnica, sušilnica za dve dodatni sobi za goste in notranji bazen (možnost
fitnesa in savne) - Pritličje, kjer se nahaja recepcija hotela in zasebnem
stanovanju 180, od katerih m2 je mogoče storiti še štiri sobe in dveh velikih
apartmajev. - Prvo nadstropje in drugo nadstropje (mansarda), kjer so sobe in
apartmaji za nastanitev gostov. V objektu je 11 dvoposteljnih sob (dodatnih
ležišč) in 2 apartmaja opremljene po najvišjih standardih; soba (kopalnica s
tušem, SAT TV, klimatsko napravo, mini bar, balkon in centralno ogrevanje)
Apartmaji 2 + 2 osebe (spalnica, kuhinja, velik balkon z ležalniki in senčniki,
klimatsko napravo, satelitsko televizijo, kopalnico s tuš kabino) Celoten objekt je
bil izveden segrevanje. Zunaj objekta se nahaja še dve terase cca. 100 ljudi,
eden od terase je vkljuceno, medtem ko drugi je odprt in je velik zunanji bazen in
pokrit zunanji bar z žarom. Pred stavbo je odprto parkirišče za goste in
restavraciji hotela. 

Infrastruktura Voda, Plin, Elektrika, Telefonska inštalacija

Dovoljenja Lokacijsko dovoljenje, Gradbeno dovoljenje, Lastniško potrdilo, Obratovalno dovoljenje

Leto izgradnje 2004

Nadstropje nizko pritličje, pritličje, prvo, drugo

Nadstropij 4

Sobe 19

Ležišča 45

Kopalnice 19

Prevoz Avtobus

Oddaljenost od javnega prevoza 3 min

Oddaljenost od morja 500 m

Oddaljenost od centra 5,0 km

  Laci Debeljak 
  +385 52 225 200 
  +385 98 743 467 
  nekretnine@aspectus.com.hr



Stanje Novo

Ogrevanje Plinsko centralno ogrevanje

Položaj V poslovni stavbi

Usmerjenost Jugovzhod, Zahod

Dostop Avto, Tovornjak

Prostori Shramba, Parkirišče, Klet, Depotne, Terasa, Vrt

Mizarstvo PVC
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