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Prodej, Hotel, 4074 m² - Letovice

Eliška Štefaniková
777 834 421
eliska@development-minarova.cz

info v RK
včetně poplatků, včetně provize, včetně 
právního servisu, cena bez daně z nabytí

Nabízíme k prodeji Hotel, nacházející se ve velice klidné lokalitě města Letovice, s vlastní příjezdovou 
komunikací a parkovištěm. 
Hotel je umístěn poblíž koupaliště, sportovního areálu s tenisovými kurty a minigolfem. Základní kámen 
hotelu byl položen v roce 1939 a dán do provozu byl v roce 1941. Součástí hotelu je i zahrada, deset 
rekreačních chatiček se čtyřiceti lůžky a mobilní jednotkou koupelen a WC.
V období roku 2003 do roku 2010 prošla nemovitost kompletní rekonstrukcí celého objektu. 
Dnešní dispozice hotelu : 
- 4.NP 
- o zastavěné ploše 577 m2 
- stojící na pozemku o velikosti 4074 m2 
- 1095 m2 podlahové plochy
- 26 pokojů a 82 lůžek
Dispoziční řešení jednotlivých podlaží :
1.PP - podlahová plocha 264 m2
- restaurace, vinárna, kuchyň (vybaveno kuchyňským zařízením bez nádobí), dětský koutek, kotelna, 
sklady a sociální zařízení (WC, koupelny).
1.NP -podlahová plocha 289 m2 (bezbarierový přístup)
recepce, vstupní hala, 7 pokojů včetně koupelny a WC (21 lůžek), 3 pokoje s balkónem
2.NP - podlahová plocha 319 m2
8 pokojů včetně koupelny a WC (7x3 lůžka, 1x2 lůžka), kuchyň, úklidová místnost, terasa 80 m2.
3.NP - podlahová plocha 223 m2
9 pokojů včetně koupelny , 2 pokoje bez koupelny, úklidová místnost, sklady na prádlo, kotelna pro 2- 3.NP 
včetně bojlerů. Každé dva pokoje mají své samostatné toalety. Objekt je vytápěn plynovými kotly s 
ohřevem TUV. 
Hotel je možné bez velkých investic okamžitě provozovat. Je ideální volbou pro rekreační pobyty, školy v 
přírodě, sportovní soustředění, svatby a hostiny, firemní akce...V případě zájmu o bližší informace nás 
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můžete kdykoliv kontaktovat.
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Kategorie Ubytování Zástavba Rekreační
Lokalita Letovice - Třebětín Rok kolaudace 1941
Okres Blansko Rok výstavby 1939
Plocha užitná 1.095 m² Půdní vestavba ano
Plocha podlahová 1.095 m² Zařízený Ano
Plocha pozemku 4.074 m² Bezbariérový ano
Plocha zastavěná 577 m² Míst k parkování 15
Počet podlaží 4 Parkování Ano
Stav objektu Velmi dobrý Garáž Ano
Budova Cihlová Počet domů 6
Typ domu Patrový Počet lůžek 82
Poloha objektu Samostatný Komunikace Asfaltová
Umístění objektu Klidná část obce Telekomunikace Internet
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