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Projekt: Willa „Entre Pinos” - karta domu.

Czytaj więcej: www.yardina.com/projekt/willa-entre-pinos/

Willa "Entre Pinos” 

Ta położona w cieniu czterdziestoletnich sosen śródziemnomorskich 
willa to blisko 200 m² komfortowej i ekskluzywnej powierzchni mieszkalnej. 
Jej wyjątkowe położenie na łagodnie opadającym w stronę parku 
naturalnego zboczu sprawia że z każdego pomieszczenia można 
kontemplować rozległe spektakularne widoki. Ułatwiają to wspaniałe 
panoramiczne przeszklenia, które od strony południowo-zachodniej 
pozwalają wnikać otoczeniu do wnętrza tej wspaniałej willi. 
Niezapomniane wrażenia potęguje fakt że sąsiadujące z nią sosny 
osłaniając swym cieniem tarasy sięgają zielonymi gałęziami niemal 
do wnętrza.

Bryła budynku została zaprojektowana na planie litery „Z” co przywodzi 
wyraźne skojarzenia z tradycyjną architekturą andaluzyjskich „Cort�os”. 
Jednak liczne przeszklenia nadają mu jednoznacznie nowoczesny charakter. 
Wrażenie ponadczasowości podkreślają zastosowane tradycyjne, wysokiej 
jakości materiały wykończeniowe takie jak kamień, trawertyn czy tradycyjna 
dachówka ceramiczna.



Powierzchnia użytkowa - 167,00  (205,00 )m² m²

Działka 500 m²

Basen  m² 27,65

Salon/ Jadalnia - 30,75 m² 

Przedpokój/ Garderoba - 5,35 m² 

Łazienka - 3,35 m²

Kuchnia m²- 8,15 

Gabinet - 12,20 m²

Taras (gabinet) - 10,85  m²

Taras (zewnętrzny) - 21,40 m²

Taras (basen) - 20,00 m²
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Willa "Entre Pinos” 

- poziom górny

Projekt: Willa „Entre Pinos” - poziom górny
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Powierzchnia mieszkalna willi rozplanowana została na dwóch 
poziomach. Wyższy, dostępny bezpośrednio z ogrodu górnego 
to wspólna, otwarta przestrzeń składająca się z części 
wypoczynkowej, jadalni i kuchni.  Wnętrze zgodnie z koncepcją 
„Living In & Out” pozostaje w doskonałej i wyjątkowej zarazem 
harmonii z otoczeniem. Interesującym uzupełnieniem  tej części 
domu jest usytuowany od zachodniej strony pokój/gabinet, 
który dysponuje własnym panoramicznym tarasem i częścią 
ogrodową. Przeszklenia salonu i jadalni otwierają wnętrza willi 
ze wszystkich stron na przyległe tarasy, ogród, a w dalszej 
perspektywie na rozległe widoki. Salon w naturalny sposób 
przechodzi w taras, aby sięgnąć usytuowanego w ogrodzie basenu. 
W ten sposób willa staje się częścią ogrodu i okalającego go 
Parku Naturalnego Sierra Nevada.
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Willa "Entre Pinos” 

- poziom dolny

Projekt: Willa „Entre Pinos” - poziom dolny
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Poziom dolny willi składa się z trzech sypialni oraz dwóch 
łazienek. Każda z sypialni poprzez duże przeszklenia ma 
widok na dolny ogród i rozległe tereny parku naturalnego. 
Wrażenie komfortu i niezależności podkreślają indywidualne 
tarasy przylegające do każdej z sypialni poprzez które 
mieszkańcy mają dostęp do usytuowanego w górnym 
ogrodzie basenu. Jedna z sypialni wyposażona jest 
w prywatny pokój kąpielowy oraz garderobę.
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Taras (ogród) - 24,50 m² 

Sypialnia główna - 22,00 m² 

Łazienka (sypialni główna) - 7,15 m²

m²Sypialnia 1 (od ogrodu) - 13,25 

Sypialnia 2 (od frontu) - 11,42 m²

 m²Łazienka - 4,30

 m²Przedpokój - 8,00

m²Garaż - 22,01 
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Projekt: Willa „La Vega”
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Projekt: Osiedle „Jupiter Park”

Willa „Entre Pinos” 1
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Marcin Szewczyk
Pełnomocnik

+48 501 450 007

marcin@yardina.com

Paweł Wyrzykowski
Apoderado

+48 510 197 100

+34 696 414 067

pawel@yardina.com

Magdalena Wojciechowska
Presidente

+48 508 042 603

+34 699 239 403

magdalena@yardina.com

Zapraszamy do kontaktuWszystkie użyte w prezentacji zdjęcia i wizualizacje 
mają charakter poglądowy i nie są wiążące z prawnego 
punktu widzenia.


