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Bed and Breakfast in Alhaurín el Grande
Referentie: R3856108
Terras: 200m 2

Slaapkamers: 28

Badkamers: 14

Plotgrootte: 5691m 2

Prijs: 1950000 EUR
Bouwgrootte: 646m 2
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Plaats: Alhaurín el Grande
Groot vakantiepark in Alhaurin el Grande.
Dit zeer mooie en goed onderhouden park met Spaanse uitstraling is al ruim 15 jaar in Nederlands bezit
en heeft een zeer groot klantenbestand.
Het park omvat 1 groot complex met 14 woningen, een bar/restaurant met groot terras, groot
zwembad met ligweide en een grote speelweide voor de kinderen. Dit is een kindvriendelijk vakantie
complex.
Het park is gelegen op 30 autominuten van Malaga vliegveld en de stranden van de Costa del Sol. Het
dorp Alhaurin el Grande met zijn leuke winkels, barretjes en restaurants en natuurlijk de grote
supermarkten is gelegen op 5 autominuten. Vanuit hier kunnen uw gasten geheel Andalusië gaan
ontdekken.
Er zijn diverse 2, 4 en 6 persoons woningen op dit complex met slaapplaatsen tot maximaal 50
personen. Deze zijn voor de wintermaanden allemaal voorzien van centrale verwarming waarbij
sommige woningen zelfs een open haard hebben en voor de zomer hebben alle woningen een goed
werkende airconditioning. In elke woning is er een compleet uitgeruste keuken en een complete
badkamer.
Woningen voor 2 personen
2-persoons studio’s met een oppervlakte van ca. 22 m2.
Woningen voor 2-4 personen
Woning met 1 slaapkamer voor 2 personen. Voor gezinnen met kinderen kunnen we een babybedje
en/of een vouwbed bijplaatsen. De totale oppervlakte is ca. 60m2, waarvan 20 m2 privé terras met
eigen lounge set.
Woningen voor 4-6 personen
Comfortabele vakantiewoningen van ca. 50 m2 voor 4 personen met terras. Er zijn 2 slaapkamers, een
woonkamer en een badkamer met bad. De open keuken is groter voor meer personen. Eventueel
kunnen 1 of 2 vouwbedden worden bijgeplaatst zodat deze woningen ook geschikt zijn voor gezinnen
tot 6 personen.
Woningen voor 6 personen
Comfortabele vakantiewoning van ca. 65 m2 voor 6 personen. Vanuit de slaapkamers en de
woonkamer zijn er openslaande deuren naar een ruim prive terras met uitzicht over de omgeving. Er
zijn 3 slaapkamers, een woonkamer en 2 badkamers met douche. De open keuken is en er is een
afwasmachine.
Woningen voor 6-8 personen
Deze woningen bestaan uit een woning voor 4-6 personen die verbonden is met een extra studio.
Ideaal als bijvoorbeeld opa en oma mee op reis gaan. De totale oppervlakte is ca. 75m2. Er zijn 3
slaapkamers, een woonkamer en 2 badkamers met bad. Eventueel kunnen 1 of 2 vouwbedden worden
bijgeplaatst zodat deze woningen ook geschikt zijn voor families tot 8 personen.
De keuken van het restaurant is voorzien van rvs-inrichting en heeft een grote koelcel. De bar is ruim
ingericht en heeft voldoende ruimte voor het opslaan van de dranken in de aanwezige koelingen en
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voor de wijn is er een goede wijnkoeling.
Zeer goede toegang in een zeer rustig gebied, hier kunnen de gasten volop genieten van hun
welverdiende vakantie.
Voor meer informatie graag contact opnemen met ons.
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Kenmerken:
Ligging
Bergdorp

Zonorientatie
Noord

Huidige Staat
Uitstekend

Dichtbij bos

Zuid

Zwembad

Klimaatbeheersing

Uitzicht

Gemeenschappelijk

Airconditioning

Bergen

Privé

Warme A/C
Koude A/C

Weids
Tuin

Centrale verwarming

Zwembad

Open haard

Binnenplaats
Bos

Extra's
Overdekt terras

Meubilering
Volledig gemeubileerd

Keuken
Volledig ingericht

Personeel accommodatie
Tuin

Beveiliging

Parkeergelegenheid

Gemeenschappelijk

Omheind complex

Meer dan een

Privé

Alarmsysteem

Gemeenschappelijk

Kluis

Privé

Inbouwkasten
Nabij vervoer
Privé terras
Satelliet TV
WiFi
Speelzaal
Gasten appartement
Gastenverblijf
Berging
Bijkeuken
Ensuite badkamer
Gehandicapten toegang
Bar
Barbecue
24-uurs receptie
Restaurant op locatie

Voorzieningen
Elektriciteit

Categorie
Vakantiehuis

Drinkwater

Bestaande bouw
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