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 יער הבוואריבאזור הנופש של ה ****ספא 

 Bodenmais –בודנמייז 

 

 SHV10022Reg-Bm מספר הנכס: 
 קייטרינג / מלון סוג השקעה:
 Bodenmais –בודנמייז  עיר / עיירה:
 m² 2,800 שטח כולל:
 m² 105 שטח קייטרינג:
 1,400,000  € מחיר רכישה:
 ממחיר הרכישה 3% תיווך:
 550,000  € ערכי עסקי שנתי:
 30,000  € עלות שנתית:
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 5791 נבנה בשנת:
 15 מספר מיטות:
 0252 שופץ לאחרונה:
 05 מספר חניות:
 מערכת חימום מרכזית מבוססת דלק מערכת חימום:
 כן אינטרנט / טלפון:
 כן מרפסת:
 כן מרתף:

 

 תיאור:
חדרים, המפוזרים במבנה המרכזי והנוסף.  02הספא כולל 

 91-במבנה המרכזי חדר אוכל גדול, אולם אירועים בגודל של כ
מ"ר ואזור הרגעות הכולל בריכה במרתף, אזור שיזוף באוויר 

אדום וחדר -סאונות, חדרי אינפרא 0הפתוח ובחדר שמש, 
מרוהטים בריהוט רטרו אדים. בחדרי האירוח השירותים 

עץ  –או בריהוט מודרני. יש סוגי ריהוט בחדרים  92-משנות ה
אגוז כהה או אשור בהיר. כמעט לכל חדר מרפסת פרטית. 

 בקדמת המלון יש מקומות חנייה לרוב.
 

 

 

 

 

 

 מיקום:
בודנמייס היא אחת מעיירות הנופש המפורסמות ביותר 

תיירים  512,222-בבווריה. כל שנה מגיעים לאזור כ
בחורף ובקייץ. המקום סמוך להר הגבוה ביותר ביער 

הבברי )הר הרבר( בו ניתן להנות מסקי וטיולים רגליים. 
 Joskaבמקום נמצאת חברת ניפוח הזכוכית המפורסמת 

דקות  1מרכז העיירה במרחק של ומכרה כספי היסטורי. 
 הליכה.
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 Tripadvisor.com  יעל פ   Bodenmais - ב מלון ה  בתי  בין  שניבמקום    מדורג

 

 


