BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK A KŐSZEGI ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI TÉRSÉGBEN
Investment opportunities in the micro-regions of Kőszeg and Felső-Répcemente

:: EGYKORI AVAR SZÁLLÓ VELEMBEN ::
Former Hotel Avar in Velem
Terület megnevezése / Plot number

Velem Avar szálló

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location

Belterület / Inner area

Besorolás / Category

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás /
Damage prevention necessary?

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function
Terület nagysága / Area of site

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Megközelíthetőség / Accessibility

Épület nagysága / Area of the building

Épület állaga / Condition of the building
Épület eredeti rendeltetése /
Original / former function of the building

Barnamezős - Egyéb hasznosítású terület / Brownfield - Other development area
Nem / no

Ifjúsági tábor és szálló / Youth camp and hotel

15596 m2

Vízbekötés / water
Szennyvízcsatorna / sewer
Gázellátás / gas
Villany / electricity
Telefon / telefon
Internet / Internet

Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 25 km; M1: 105 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 10 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 1 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 8 km
1 db 1728 m2, 1 db 507 m2, 1 db 684 m2

Felújításra szorul / In need of renovation

Ifjúsági tábor és szálló, szálláshelyekkel, kiszolgáló helyiségekkel, étteremmel,
szociális helyiségekkel /
Youth camp and hotel: accomodation and other catering and social facilities, restaurant

Tulajdon jellege / Type of property

Önkormányzati / Municipal

Elérhetőség / contact:

36 (30) 862 4131

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property

igen / yes
nem / no
igen / yes
igen / yes
nem / no
nem / no

Igen / yes

EGYKORI AVAR SZÁLLÓ VELEMBEN

Former Hotel Avar in Velem

Az ingatlan 15.596 m2 területen fekszik. A terület teljes egészében
kerített.
Az ingatlan területén két aszfaltozott sportpálya is kialakításra
került. A telek belső megvilágítással rendelkezik.
A telken három önálló épület található:
1 db 1.728 m2 alapterületű (4 szintes),
1 db 507 m2 alapterületű (2 szintes),
1 db 684 m2 alapterületű (3 szintes),
Szerkezeti szempontból az épületek jó állapotúak. A szakipari szerkezetek (burkolatok, belsőépítészeti elemek, szaniterek) közepes állapotúak. Az ingatlan a szennyvízcsatorna kivételével valamennyi rendelkezésre álló közműhöz kapcsolódik.
Nyugodt, csendes környéken helyezkedik el. Az Alpokalja klímája ideális az egészséges környezetben pihenni vágyók részére.
The total area of the site is 15.596 m2. The whole area is closed. On the site
there are also two sportsfields and equipped with inner lighting. There are
3 separate buildings: a four-storey hotel building (1.728 m2), a three-storey
building (684 m2) and a two-storey building (507 m2). The general condition
(structural) of the buildings is good, the covering elements, interior decoration and sanitary facilities are in a medium state. Except for the sewer
system, all public utilities are available.
The property is located in a calm and peaceful area. The climate at the
foothills of the Alps is excellent for a healthy and relaxing stay.

