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Czym jest pomysł / biznes i do kogo jest skierowany?
??NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ ?? Świetny pomysł na inwestycję ??miejsce dla
ok. 100 osób korzystających z sali głównej (bankietowej) ??20 pokoi gotowych na
przyjęcie gości ??kompleks dla 50 miejsc noclegowych ??pokoje 2,3 - osobowe z
łazienkami ?? ??pakiet taneczny dla co najmniej 70 par ??przy sali głównej pokoje
tematyczne do wykorzystania np. na animacje podczas biesiady, wesela, zabawy..
????Teren 15 ha z lasem rzeką, łąką dla koni, stajnią, krytą ujeżdżalnią daje wiele
możliwości. ????Dodatkowo wspaniała okolica położona w środku lasu, w
bezpośrednim sąsiedztwie stawów rybackich i profesjonalnego łowiska
wędkarskiego ze smażalnią i sprzedażą ryb. Szczegóły oferty ???? http://osrodekstobno.pl/na-sprzedaz/

W jaki sposób pomysł / biznes ma zarabiać?
Przez poprzednich 15 lat w obiekt funkcjonował jako Ośrodek rehabilitacji dla dzieci,
ale ze względu na zdrowie, przejście na emeryturę i brak następcy ośrodek
zakończył działalność i jest wystawiony do sprzedaży

Na jakim etapie pomysł / biznes jest obecnie?
Do dyspozycji 20 pokoi gotowych na przyjęcie gości -w tym 16 z łazienkami i
pełnym węzłem sanitarnym. Tarasy widokowe, duży namiot grillowy, aranżacja
ogrodowo-zabawowa dla dzieci z ogrodowymi szachami i kulą Zorbing. Zabudowa to
dwa budynki połączone przeszklonym łącznikiem 2 duże sale, świetlica barek, oraz
gabinety do rekonwalescencji ćwiczeń czy rehabilitacji / z wyposażeniem /. Grota
solna i pracownia ceramiczna z piecem do wypału. Budynek hotelowy posiada też
windę-platformę przyschodową dla osób na wózkach inwalidzkich. WSZYSTKO TO ta nieruchomość ze swoją pozytywną energią daje możliwość, idealnie nadaje się do
prowadzenia agroturystyki, ośrodka szkoleń, domu pracy twórczej, czy też tak
ostatnio modnego biznesu organizacji wiejskich wesel oraz realizacji wielu innych
pomysłów.

Czego potrzebujesz?
Inwestora
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