Hotel Cautis - Azuga
cod produs: 50324, proprietar: CAUTIS JB 93 PRODCOM IMPEX S.R.L.

Hotelul Cautis este situat în Orașul-staţiune Azuga, pe Str. Prelungirea Gârbovei, nr.9. Amplasarea hotelului oferă o superbă
priveliște asupra pârtiilor de schi Sorica și Cazacu, aflate la o distanţă de 5 minute și asupra unui cadru natural montan deosebit.
Conform CF-ului 20831, hotelul este construit pe un teren în suprafaţă de 1.316 mp.
Suprafaţa construită la sol este de 703 mp.
Terenul de tenis, parcarea cât și cele 5 foisoare sunt amplasate pe un alt teren, înscris în cf 21448, în suprafaţă de 3.108 mp
Hotelul oferă oaspeţilor 70 de locuri în 35 de spaţii de cazare în urmatoarea structură:
- 27 camere duble cu 2 paturi
- 7 apartamente
- 1 apartament VIP
Camerele sunt intime, foarte spatioase, mobilate modern si dotate la un standard ridicat cu: minibar, telefon cu acces international,
TV cablu, conexiune Internet wireless, seif, termostat pentru controlul direct asupra temperaturii din camera, bai cu cada, balcon.
Pentru desfășurarea cu succes a intalnirilor de afaceri, a trainingurilor și a seminariilor, hotelul benficiază de o sală de conferinţe cu
o capacitate de 100 locuri.
Sala de conferinţe are mobilier modular, este echipată cu toate dotările de ultima generaţie și oferă condiţii pentru proiecţii, precum și
posibilitatea de compartimentare (20 si 80 locuri), cu izolarea fonică a spaţiilor.
Restaurantul hotelului are o capacitate de 130 locuri
Hotelul mai are în dotare un centru spa, o piscină interioară, un spaţiu de joacă pentru copii și un teren de tenis cu o mini tribună.

Pret: 2,312,205 EUR (fara TVA)
Specificatii:
An de constructie

2009

Regim de inaltime

D+P+5E+M

Clasificare (stele)

4

Nr. Camere

35

Suprafata construita (m2)

703

Suprafata teren (m2)

4424

Capacitate restaurant (locuri)

130

Date vanzator:
Araboaei Serban Adrian
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serban.araboaei@citr.ro
Tel: 0721 331 854

