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REF. GIR19633

2 650 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 6 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17256
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8
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763m²
Planlösning  

3.010m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Fantastiskt renoverade finca som erbjuder karaktär och
lyx i Baix Empordà.

"Can Rajoler" är en underbar historisk egendom i centrala Pals, en utsökt och unik
renovering av en keramikfabrik från 1800-talet som behåller många ursprungliga
egenskaper, inklusive fascinerande ventilerade tegelväggar.

Huset ligger bara några steg från centrum och bara några minuter från några av de
bästa stränderna på Costa Brava, men har också sina egna vackra grunder som ger
underbara, lugna omgivningar.

Manicured gräsmattor omger den magnifika 122m² poolen och stora terrasser som ger
en mängd möjligheter att koppla av och underhålla. Restaureringen kombinerar
vackert alla moderna lyx med originalbyggnadens karaktär, med innovativ
användning av stora, spännande utrymmen och fascinerande layouter.

Exempelvis är det fantastiska veranda och perforerade tegelverk som släpper in ljus
och sitter bakom stora inre glasväggar. Standout Jacuzzi rummet med runda väggar
och glas tak är en del av ett gym och bastu område som upptar en underbar
annexbyggnad och har också en härlig grillplats.

Varje rum och öppet område är fyllda med karaktär, sidokonstruktion av utsatt
tegelverk, bågar och rustikt trätak med snygga stål- och glastak och moderna
apparater i badrum, vardagsrum och kök. Högt i tak och glasskivor maximerar det
naturliga ljuset, förmedlar de olika rummen och kombinerar inuti och utanför
utrymmen.

Sovrummen är uppdelade mellan de två våningarna och det finns olika fantastiska
bostadsutrymmen att välja mellan, alla erbjuder otroliga nivåer av design och
detaljer som är lika överraskande som de är givande.

Varje hörn är visuellt engagerande och på övervåningen öppnar en härlig öppen
planlösning ut mot en annan fantastisk terrass med utsikt över trädgården,
landsbygden och staden.

Huset har avancerat aerotermiskt värmesystem och solpaneler för att värma vattnet.
En täckt veranda ger parkering för 4 bilar.

lucasfox.se/go/gir19633

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Spa,
Gym, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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