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DESCRIPCIÓ

Fantàstica finca restaurada al Baix Empordà, luxosa i amb
caràcter.
Can Rajoler és una meravellosa finca històrica al centre de Pals, una exquisida i
singular renovació d'una fàbrica de ceràmica del segle XVIII que conserva molts
elements originals, entre les quals destaquen les seves fascinants parets de maó
usades per a la ventilació.
La casa es troba molt a prop del centre de la localitat ia pocs minuts d'algunes de les
millors platges de la Costa Brava, i disposa d'un terreny propi de gran bellesa que
ofereix un entorn tranquil i acollidor.
Uns gespes cures envolten la magnífica piscina de 122 m² i les grans terrasses que
ofereixen una gran varietat d'oportunitats per relaxar-se i divertir-se amb els amics.
La restauració de l'habitatge combina meravellosament tots els luxes moderns amb
el caràcter original de l'edifici, amb espais amplis i intrigants i dissenys fascinants.

lucasfox.cat/go/gir19633
Jardí, Piscina, Terrassa, Spa, Gimnàs,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Balcó, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Llar de foc, Vestidor

Exemples d'això són el fantàstic porxo i la maçoneria perforada que deixa passar la
llum i s'assenta darrere d'enormes parets interiors de vidre. L'excel·lent sala de
jacuzzi amb parets rodones i sostre de vidre forma part d'una zona de gimnàs i sauna
que ocupa un meravellós edifici annex i que a més compta amb una bonica zona de
barbacoa.
Totes les estances i espais oberts estan impregnats de caràcter, conjugant maó vist,
arcs i sostres rústics de fusta amb elegants acabats d'acer i vidre i accessoris
moderns en els banys, salons i cuina. Els sostres alts i els envans envidrats
maximitzen la llum natural, uneixen les diferents estances i fusionen els espais
interiors i exteriors.
Els dormitoris estan distribuïts entre les dues plantes i hi ha diversos espais de dia
preciosos, tots amb dissenys i detalls increïbles que resulten tan sorprenents com
reconfortants.
Tots els racons són visualment atractius, ia la planta superior hi ha una preciosa sala
d'estar diàfana que s'obre a una altra fabulosa terrassa amb vistes al jardí, el camp i
el poble.
La casa compta amb un avançat sistema de calefacció aerotèrmica i plaques solars
per escalfar l'aigua. Un porxo cobert ofereix aparcament per a 4 cotxes.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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