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Profiel nr.
102431

Algarve, Portugal; Groepsaccommodatie /
Bed & Breakfast
Gevestigd in
Europa

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Horeca en recreatie

Bed & Breakfast

Rechtsvorm:

Transactievorm

N.v.t.

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

0

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

Vertrouwelijk

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Deze accommodatie ligt vlakbij het vliegveld van de Algarve. Het woonhuis biedt meerdere
mogelijkheden als groepsaccommodatie, woonhuis of als Bed and Breakfast. De oppervlakte van het
vrijstaande kavel is 2400 m2.
Het woonhuis is landelijk gelegen op een heuvel en geeft uitzicht over de bergen en de oceaan.
De woning bestaat uit twee verdiepingen, 5 slaapkamers, 3 badkamers, een kantoor en grote
open keuken.
In de tuin staat een klein vakantiehuisje met badkamer.
15 km van het vliegveld en 5 km van de provinciehoofdstad Faro.

Onderscheidend vermogen
De ligging is buitengewoon mooi. In het voorjaar tussen de bloeiende amandelbomen en in de
winter tussen de sinaasappelbomen.
300 dagen per jaar zonnig weer.
In de winterperiode is het gemiddeld 21 graden.
Vlakbij strand, vliegveld en bergen.

Overig
We zijn op zoek naar een handige koper die deze woning kan opknappen.
Door omstandigheden is al 10 jaar nauwelijks onderhoud gedaan, dit wil niet zeggen dat de
accomodatie in een slechte staat is. De groepsaccommodatie heeft een ondernemer nodig die
dit gaat (laten) uitvoeren. De laatste grote verbouwing aan dit pand is in 2010 gedaan.
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