
On a cliff overlooking the Ocean and the Village of Burgau!

Hotel situated in a beautiful
fishing village, well maintained
and in full operation! Outdoor
pool, restaurant, 43 en suite
bedrooms, balconies, equipped
with air conditioning among other
amenities, makes this hotel an
excellent deal. Only 2 minutes
walk from Burgau beach!

Refª C802LZ                        Preço/Price: €4.500.000,00

Hotel situado numa bonita Vila
piscatória, bem conservado e em
pleno funcionamento! Piscina
exterior, restaurante, 43 quartos en
suite, varandas, equipados com ar
condicionado entre outras
comodidades, faz deste hotel um
excelente negócio. Só 2 minutos a
pé da praia de Burgau!

Burgau
Rústic Hotel!
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Plot area:5680m2
Building area: 400m2

Perfect location on a cliff overlooking the
ocean and the fishing Vila of Burgau, we find
this RUSTIC HOTEL in excellent condition and
in full operation!

Good size hotel with 43 rooms with private
bathrooms, air conditioning, mini bar, well
decorated with wooden furniture. Some
rooms also have balconies with sea view
and/or view of the Villa.
Wi-Fi access is free throughout the hotel.
In the common areas there is a large outdoor
swimming pool and a restaurant where
breakfast and other meals are served. Cup,
fully equipped kitchen, laundry room, several
lounges and leisure areas.

Located in a historic area, 70 meters from the
Burgau Fort, which dates back to the 17th
century, and only 2 minutes walk from the
beautiful fishing beach of Burgau, where you
can enjoy the boats unloading their catch.

Surrounded by a rich cultural heritage, you can
still visit the dinosaur footprints at Salema
Beach and the Paleolithic Archaeological
Village of Vale de Boi, both less than 6 km
away. In addition, you can explore the ancient
shipwrecks and Roman artefacts in the area of
Boca do Rio, 5 km away.

Loyal customers and inserted in a wide
network of rental websites.

Perfect price, quality and location!

Área do Lote:5680m2
Área de construção:400m2

Localização perfeita sobre um penhasco com
vista para o oceano e para a Vila piscatória
de Burgau, encontramos este RÚSTICO
HOTEL em excelentes condições e em pleno
funcionamento!

Hotel de boa dimensão com 43 quartos com
casas de banho privadas, ar condicionado,
mini bar, bem decorados com móveis em
madeira. Alguns quartos têm ainda
varandas com vista mar e/ou vista da Vila.
O acesso Wi-Fi é gratuito em todo o hotel.
Nas partes comuns existe uma grande
piscina exterior e um restaurante onde são
servidos os pequenos almoços e as restantes
refeições. Copa, cozinha totalmente
equipada, lavandaria, diversas salas de
convívio e espaços de lazer.

Situado em zona histórica, a 70 metros do
Forte do Burgau, que data do século XVII, e
só a 2 minutos a pé da lindíssima praia
piscatória de Burgau, onde pode apreciar as
embarcações a descarregar a faina.

Rodeado por uma rica herança cultural,
ainda poderá visitar as pegadas dos
dinossauros na Praia de Salema e na Vila
Arqueológica Paleolítica do Vale de Boi,
ambas a menos de 6 km. Além disso, é
possível explorar os antigos naufrágios e os
artefactos romanos na área de Boca do Rio,
a 5 km.
Clientes fidelizados e inserido numa vasta
rede de sites de alugueres.

Preço, qualidade e localização perfeitas!!
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