
REF. PDA35479

2.549.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Calonge
Espanya »  Costa Brava »  Calonge »  17251

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

637m²
Plànol  

3.483m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Villa joy és un exquisit xalet de 4 habitacions i 5 banys
amb piscina d'electròlisi de 78 m² i espectaculars vistes
panoràmiques en venda a Calonge, Costa Brava.

Villa Joy és una impressionant vila de 4 habitacions i 5 banys en venda a la Costa
Brava amb una piscina desbordant d'electròlisi i una bonica vista panoràmica al mar.

Aquesta exclusiva vila d'estil espanyol/modern va ser construïda l'any 2007 pel
propietari, expert en construcció, i ofereix 569 m² construïts en una parcel·la de 3.483
m². A més de gaudir d'una ubicació excepcional i una vista panoràmica, la vila ha
estat dissenyada amb consideracions ecològiques, utilitzant materials i equipaments
d'alta qualitat. L'orientació de la casa s'ha fet per tallar els vents freds de l'hivern de
les terrasses i deixar una brisa fresca a l'estiu des del costat de la piscina.

La casa és accessible per a persones amb mobilitat reduïda: els llindars de les portes
estan encastats a terra, i hi ha un ascensor que dóna servei a les 3 plantes de la casa.
La planta inferior consta del rebedor, un safareig, un rebost, un lavabo de cortesia i 2
garatges de 74 i 39 m2.

La bonica propietat consta, en els aspectes sud i oest, d'un ampli i lluminós saló-
menjador de més de 100 m2 amb zona de bar i llar de foc de llenya. A la part est, la
cuina de l'illa central està equipada amb elegants armaris de disseny de la marca
Bulthaup, inclosos electrodomèstics Gaggenau de gamma alta. Equipada amb zones
de menjador i relaxació amb foc de llenya, la cuina està adornada amb finestres
gegantines (Schucco) amb unes vistes impressionants. El saló i la cuina tenen accés a
les terrasses cobertes amb vistes a la piscina. Al costat oest, hi ha una bonica suite
amb un vestidor. El bany consta d'una banyera amb televisió (IP65), una llar de foc de
gas i un hammam/dutxa. Des del dormitori (2x2 llits) i el bany, els grans finestrals
donen la impressió d'estar a la natura. De fet, la part posterior de la finca es troba al
costat del parc natural de les Gavarres, que és una zona no edificada.

Hi ha un altre dormitori (2x2 llits) amb un bany independent.

A la planta superior hi ha dues suites amb llits de 2x2m i armaris encastats. Ambdues
habitacions tenen accés a una gran terrassa-solàrium, on la vista s'estén des de
Palamós fins a Begur (el far de Sant Sebastià)

lucasfox.cat/go/pda35479

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat

REF. PDA35479

2.549.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Calonge
Espanya »  Costa Brava »  Calonge »  17251

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

637m²
Plànol  

3.483m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/pda35479
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Hi ha una piscina desbordant de sal amb una superfície de 68 m2 (13mx6m) amb
possibilitat d'escalfar-la amb bomba de calor. Està equipat amb una peça
d'hidromassatge, un sistema de neteja automàtic i una coberta elèctrica. A més, hi ha
un vestidor/bany, un forn de pizza, una pista de petanca i accés a les sales de
màquines.

La resta del terreny, construït en nivells i vessants, acull un jardí enjardinat amb una
gran varietat d'arbres fruiters, així com roques antigues i graduades i un mirador que
data de la revolució industrial. El xalet està equipat amb aire condicionat a totes les
estances, calefacció central amb radiadors, radiadors a les terrasses, aïllament
tèrmic, doble vidre, persianes elèctriques interiors i exteriors i sistema de seguretat.

A més, una tina de formigó impermeable de 35.000 litres que recull l'aigua de pluja
de terrasses i cobertes (els canalons dels quals són invisibles). Després de la filtració
i la descalcificació del carboni, l'aigua es torna potable i no corrosiva.

A més de gaudir d'una ubicació excepcional i una vista panoràmica, la vila ha estat
dissenyada amb consideracions ecològiques, utilitzant materials i equipaments d'alta
qualitat. L'orientació de la casa s'ha fet per tallar els vents freds de l'hivern de les
terrasses i deixar una brisa fresca a l'estiu des del costat de la piscina.
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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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	Villa joy és un exquisit xalet de 4 habitacions i 5 banys amb piscina d'electròlisi de 78 m² i espectaculars vistes panoràmiques en venda a Calonge, Costa Brava.

