
A LIDO HOME BALATONBOGLÁR eladásra kínálja a kiváló adottságokkal rendelkező
jelenleg is üzemelő FONYÓDI ÉTTERMET.

A LIDO HOME BALATONBOGLÁR által kínált FONYÓDI ÉTTEREM jellemzői:

- Az ingatlan 1960-ban épült téglából, részleges szigeteléssel rendelkezik, stabilan
megépített és azóta is folyamatos karbantartáson esett át. 

- Fonyód központjában kb. 200 m-re a Balatontól, 21 éve folyamatosan üzemelő
étterem, teljes berendezésével és bútorzatával együtt eladó.

- Az épület alapterülete 173 m2 és a telek területe 732 m2.

- A kerthelyiség befogadóképességgé 180 fő, aminek a fele nyitott és zárható egyben.
A fedett és zárt kerthelyiség 80 m2.

- Látványkonyhával rendelkezik, maga a konyha nagyon jól felszerelt, ami extra, hogy 2
kemencével rendelkezik.

- Tartozik hozzá hűtőkamra és fagyasztó valamint egy jó méretű pince is található a
telken. A belső udvar részen találhatóak a raktárhelyiségek és a tárolók.

- Az étterem mellett található két különálló 25 m-es apartman ami bútorozott és
légkondicionált.

- Maga az épület téliesített így egész évben van lehetőség üzemeltetni az éttermet.

- Az étteremhez korábban tervezett fejlesztés részeként emeletráépítéssel 6 apartman
építhető és panzió minősítéssel is üzemelhet az étterem. A jelenlegi tulajdonosok
ehhez a korábban jóváhagyott kiviteli terveket és építési engedélyt is tovább adják ami
megújítható és természetesen bármiben állnak rendelkezésre ha bármilyen segítségre
lenne szüksége az új tulajdonosnak.

- Vonzó lehetőség befektetésre maga az épület adottságai, a helyi és környékbeli 
turisztikai látogatottság kiemelkedő volumene miatt illetve azért mert 21 éve bejáratott
kül-és belföldi vendégkörrel rendelkezik így lehetőség van további fejlesztésekre is.

- Az étterem több éve rendelkezik kamarai minősítéssel.  A helyiek sok csoportos
rendezvény keretében veszik igénybe.

- A városi strand 200 m-re található az ingatlantól.

- A vételár tartalmazza a teljes konyhai és kiszolgáló berendezést. 

- Rendezett tulajdonviszony,  és akár rövid időn belül birtokba vehető.

- Részletes információkért, személyes megtekintésre vonatkozó egyeztetés céljából
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Helyiség Terület
Szoba 16.83 m2

Fürdőszoba 2.03 m2

WC 1.46 m2

Közlekedő 22.10 m2

Szoba 16.32 m2

Étterem 15.48 m2

Mosószoba 4.89 m2

Étterem 8.00 m2

Étterem 19.20 m2

Konyha 15.51 m2

Előkészítő helyiség 2.96 m2

Mosószoba 2.16 m2

Raktár 4.03 m2

Előtér 2.14 m2

Mosószoba 2.94 m2

Öltöző 2.24 m2

WC 1.44 m2

Fürdőszoba 1.00 m2

WC 1.26 m2

WC 2.60 m2
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Ingatlan leírása

Keresse szakértőnket!

Ingatlan jellemzői

Építési mód
Építés éve

Ingatlan típ.

Alapterület
Telekterület

Szobák
Belső állapot
Külső állapot

Fűtés
Klíma

Parkolás

Tájolás
Villany

Víz
Gáz

Csatorna
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