
Penzion v obci Dolní Dobrouč, část obce Lanšperk, okres Ústí nad
Orlicí

Jedná se o krásný, udržovaný objekt penzionu se
2.NP a půdním prostorem s velkým komerčním
potenciálem, situovaný v lukrativní lokalitě v obci
Dolní Dobrouč, část obce Lanšperk, okres Ústí nad
Orlicí.

Lokalita: Lanšperk 48, Dolní Dobrouč
1.prohlídka: 8.1.2018 13:00
2.prohlídka: 22.1.2018 13:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 6 000 000,- Kč
Odhadní cena: 8 646 000,- Kč
Vyvolávací cena: 6 000 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 262/2017-A
Zahájení dražby: 29.1.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o krásný, udržovaný objekt penzionu se 2.NP a půdním prostorem s velkým komerčním
potenciálem, situovaný v lukrativní lokalitě. Budova, pozemky a společně s příslušenstvím tvoří jeden
funkční celek. Penzion se rozkládá v údolí podél potoka Dobroučka v délce přibližně 4 km, umístěný
přímo pod zříceninou hradu zříceniny hradu Lanšperk, v blízkosti lesa. Okolo předmětného objektu vede
turistická stezka a několik cyklostezek. Přístupové cesty k objektu jsou udržovány i v zimních měsících.
Penzion má 2 nadzemní patra a obytný půdní prostor. V 1. NP se nachází restaurace a další patra slouží
jako obytný prostor. U restaurace je také venkovní posezení – zahrádka. Součástí je také garáž, která je
umístěna pod zahrádkou restaurace. K penzionu vede příjezdová cesta, je zde možnost parkování. Na
pozemku se také nachází dětské hřiště, přístřešek na dříví se zpevněnou plochou a další pozemky, které
jsou zatravněny. Penzion prošel v roce 2010 kompletní rekonstrukcí. Je vybaven restaurací, 7 pokoji,
společenskou místností a přednáškovou místností. Penzion má celkem 20 lůžek, kapacita přednáškové
místnosti je pro 25 osob. Ubytování v pokojích je pro 1-4 osoby. Nachází se zde 1 dvoulůžkový pokoj,
3 dvou až třílůžkové pokoje, 1 jednolůžkový pokoj, 1 jednolůžkový pokoj s přistýlkou a 1 apartmán.
Všechny pokoje mají vlastní koupelnu a toaletu. Přízemí a 1. patro je vytápěno pomocí elektrického
topení umístěného v podlaze, ve 2. patře je topení ústřední. Ohřev vody pomocí bojleru (v objektu 4x
bojler). Je zde čistička odpadních vod. Penzion a celý jeho areál je ve výborném stavebně technickém
stavu.


