BOETIEK HOTEL RONDA

Beschrijving:

Adres: C/ SEVILLA 45

Boetiek hotel Ronda:

Prachtig nieuw gebouwd (2004) standaard boetiekhotel in
een
klein
traditioneel
dorp
op
slechts
16
km van romantische Ronda.
Het hotel is gebouwd met behulp van moderne materialen
en bouwnormen met behoud van de traditionele buitenkant
die zich vermengt met de charme van het ongerepte dorp,

het is echt een plaats van verwondering.
Het dorp is een van de zeven verspreid over de
vallei, allemaal verbonden met prachtige wandelpaden en
een zeer goed geasfalteerde wegen die je in minder dan 20
minuten naar Ronda brengt en ook naar San Pedro
de Alcantaraen Marbella via een van de mooiste tochten
door een landschap die je nooit zult vergeten in minder dan
1 uur.

Perceelgrootte: 262m2
Gebouwd gebied: 630m2
Moorse binnenplaats.

+ 86m2 ,dakterras + 27m2

nieuwbouw voltooid in 2004
Ontwerp: architect Colin Frank uit Israël
Voldoende veilige op straat parkeerplaatsen.
Drinkwater, elektriciteit (driefasig met goedkoop nachttarief),
riolering, telefoon.
ADSL. Wifi overal.
Volledig geregistreerd
Het pand is eigendom van een SL-bedrijf (BV)dat bij de
verkoop is inbegrepen.

Activiteiten
Ontspan in de buurt van Ronda
Afgezonderd en rustig, de Alto Genal is nu niet beter bekend
dan toen de Moren hier voor het eerst neerstreken in de 8e
eeuw.
Het is nog steeds onontdekt en onbedorven.
Zelfs Conde Nast, groot in het uitwissen van verborgen
schatten, is er onkundig van!
Het hotel is perfect gelegen voor het verkennen van het
beste van Ronda, de Serrania de Ronda en Andalusië .
Enkele van de activiteiten die de gasten hebben genoten
zijn:
Concert van traditionele
Ronda . Sterk aanbevolen.

Spaanse

gitaarmuziek

in

Wandelen is een van de favoriete activiteiten.
Dezevallei is een fantastisch wandelgebied met rustige
paden die de zeven dorp van de Alto Genal met elkaar
verbinden .
Wandelroutes aanwezig!

De stad is goed uitgerust met sport faciliteiten:
Alle activiteiten zijn geclusterd bij de ingang van het dorp:
een fitnessruimte (open van 18.00 tot 21.00 uur), tennis /
basketbal / voetbalveld, jeu-de-boulesbaan, fitnessapparaten
voor buiten, een speeltuin en, meestal, een padelbaan .
We kunnen de rackets en ballen leveren.
Mountain biking - dit is een geweldig gebied voor fitte
fietsers.

Ronda is een prachtige stad vol met fascinerende
historische sites. Het is een veel bezochte plaats, maar
we kunnen u helpen om de rustigste tijd te vinden.

Ronda is een opkomend gebied voor wijnbouwgebieden en
het voor de hand liggende bijproduct.
Er zijn nu bijna 20 wijngaarden, waarvan er veel wijnproeven
aanbieden.
En een heel speciale die een cursus wijnproeven van een
halve dag.

Enkele van De romantische steden van Andalucía zijn
gemakkelijk te bereiken voor een dagje uit: Cadiz,
Jerez, Sevilla en Granada
En Marokko ligt aan de overkant van het water - een korte
tocht met de veerboot.
Vogels spotten is een andere favoriet bezigheid.

Andere specialiteiten van het gebied zijn het oude Ronda, de
stad Roman Acinipo en het spectaculaire theater.
Dit kan worden gecombineerd met een reis naar Cueva de
la Pileta , een grot met paleolithische "kunst".

- niks doen! Het hotel is de perfecte plek om te leren
mediteren!
Ga liggen op het dakterras, lees een boek, met een koud
biertje ... duik in het zwembad. Word lid van de sportschool
in de stad en ga trainen voor het diner.
"De eigenaar heeft een charmant hotel gecreëerd,
perfect ontworpen om zowel intiem als uitnodigend te
zijn, en men kan gemakkelijk kiezen om zich terug te
trekken in een gezellige en charmante kamer, of een
gesprek te voeren met andere gasten in de mooie
eetzaal of de kleine, geurige binnentuin. Het uitzicht
vanaf het dakterras is subliem! "

Arrangementen bekijken
Geïnteresseerde partijen worden erop gewezen dat dit een
vertrouwelijke verkoop is en dat als zodanig medewerkers
van het bedrijf zich er mogelijk niet van bewust zijn dat het
bedrijf op de markt is. Er mag geen directe benadering van
het pand worden gegeven en alle bezichtigingen moeten
daarom worden geregeld via de vertegenwoordigers van de
verkoper SIERRA-LECRIN .
Meer informatie , e-mail ons :
Sierra lecrin
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