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Proprietate noua hotel de lux, centrul vechi alProprietate noua hotel de lux, centrul vechi al
Craiovei!Craiovei!

ID: ID: 84955CV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 10.05.2023

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 3.500€ 
Rata lunara: Rata lunara: 18.410,78 € 3.150.000€3.150.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Alexandru PirotealaAlexandru Piroteala
Broker II Partner

+40 351 455 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40351455333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 15
Suprafata Suprafata teren: teren: 500.00 mp
Front stradal: Front stradal: 16 m
Nr bucatarii: Nr bucatarii: 5
Nr bai: Nr bai: 10

Nr.balcoane: Nr.balcoane: 2
Niveluri:Niveluri:
Nr.garaje: Nr.garaje: 0
Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 0
Vechime casa: Vechime casa: Proiect

Destinatie: Destinatie: Birouri/comercial
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, Lemn
Tip acoperis: Tip acoperis: Tabla
Modalitate Modalitate vanzare: vanzare: Credit bancar,
Cash
Disponibilitate: Disponibilitate: Azi
Alte Alte criterii:criterii:
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Descriere ofertaDescriere oferta

Oportunitate de investiție, la cheie, în centrul vechi al Craiovei! Vino sa iti deschizi hotelul tău, să-i dai imaginea la care
visezi, păstrându-i izul burghez și totodata boem! Blitz iti propune spre achizitionare o cladire impresionanta,
construita in perioada interbelica ultracentral, în centrul vechi al orasului, cu o suprafață de peste 900 mp utili.
Cladirea este reconsolidata si renovata, potrivită pentru activitati hoteliere, policlinica, birouri de lux. Constructie pe 4
niveluri: subsol, parter, etaj, mansarda; cu un total de 22 incaperi, impartite in 4 apartamente cu 2 camere, baie si
bucatarie si 14 garsoniere cu bucatarie si baie sau 9 apartamente si 4 garsoniere; dispune si de o curte interioara de
150 mp patrati, ce pot fi amenajați după nevoie. Subsolul cladirii ramane in acelasi stil vechi, din caramida, renovata si
revopsita și este format din 4 incaperi si o camera tehnica. La parter regasim 3 spatii comerciale ce pot avea diferse
destinatii, tip cafenea selecta, prevazute cu grup sanitar si zona de depozitare, o receptie, 1 apartament cu 2 camere
si o baie, alte 2 garsoniere, o baie de serviciu ce serveste oaspeții din curtea interioara. La etaj sunt 10 camere ce pot
fi folosite atat ca si apartamente cat si ca garsoniere. La mansarda găsim 2 apartamente cu baie si bucatarie si alte 5
garsoniere. Cladirea se preda la cheie, cu aer contionat si calorifere in fiecare camera, cu podea din marmura si
granit, panouri solare ce vor servi consumul energetic/apa calda, sistem antiincendiu, circuit electric cu separatoare si
contoare pe fiecare etaj si camera in parte, interen, televiziune, tamplarie PVC tripan și băile utilate. Dacă iti dorești
sa faci ceva altfel, acum ai ocazia!! Începe tu sa schimbi ce ți-ai dori sa schimbe alții! Poți duce amenajarea acestui
hotel la alt nivel, pentru o experiență a clientului unica, client ce isi va dori sa revină mereu și sa aduca alți oaspeți
împreună cu el!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Oportunitate de investitie, cladire ce poate avea
multiple destinatii.

ObservatiiObservatii
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Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


