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Villa Resort 
 
 

Hiekkadyynien syleilemät, meri-ilmaa henkivät Villa Resort-huoneistot ovat 
erottautuva sijoituskohde niin omistusasunnosta luonnon helmassa haaveilevalle kuin 

myös kokemuksellista vuokrahuoneistoa sesonkiaikaan etsivälle.  
 Korkealaatuiset pintamateriaalit ja tilaratkaisut luovat toimivan perustan kaivatulle 
perheen tai pariskunnan loma-asunnolle ja ovat yhtäaikaa kannattava omistuskohde 

myös houkuttelevan jälleenvuokraamisarvonsa ansiosta. 
Villojen monipuolinen pohja mahdollistaa yhden makuuhuoneen ja 

kylpyhuoneosuuden jakamisen omaksi yksiökseen erillisellä sisäänkäynnillä. 
Sisäpihan yhteinen monikäyttötila soveltuu lounge- tai co-working-tilaksi kuin myös 

jooga- ja treenisaliksi.  
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Pohjapiirustus 1. ja 2 krs._optio A
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Näköalahuoneisto saunalla 
136,4m2, 
5 huonetta ja tupakeittiö,
majoituskapasiteetti 2+2+2+2

Korkealaatuinen kaksi kerroksinen 
huoneisto omalla isolla saunalla. 
Laadukkaat materiaalit ja tarkoin 
harkittu tilajärjestely luovat aitoa 
tunnelmaa asumiseen. 
1. kerroksen yksiö omalla erillisellä 
sisäänkäynnillä on helppo irroittaa 
omaksi tilakseen niin haluttaessa. 
Hulppealle kokoleveälle terassille voi 
halutessaan valita liukuoven ja sinne 
mahtuvat poreamme, ruokailuryhmä 
ja auringonottotuolit rentoa 
oleskelua varten. 

1. krs 2. krs

Loma-asunto - 5H+K - 136,4 m2
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Näköalahuoneisto saunalla 
69,4m2, 
3 huonetta ja tupakeittiö,
majoituskapasiteetti 2+2

Kompakti ja korkealaatuinen 
huoneisto omalla tilavalla saunalla. 
Laadukkaat materiaalit ja tarkoin 
harkittu tilajärjestely luovat aitoa 
tunnelmaa asumiseen. 
Hulppealle kokoleveälle terassille 
voi halutessaan valita liukuoven ja 
sinne mahtuvat ruokailuryhmä ja 
auringonottotuolit rentoa oleskelua 
varten. 

Loma-asunto - 3H+K - 69,4 m2
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Materiaalimaailma

 Hiekka

Hiekka huokuu raikasta 
aamunkoitteen meri-ilmaa ja 
tulvii luonnonvaloa. Vaaleat ja 
pehmeäsävyiset pinnat yhdessä 
hiekkapestyn lattiapinnan 
kanssa kantavat askeleita 
hiekkadyyneille. Harmooninen ja 
pehmeä kokonaisuus on lempeä 
ja antaa tilaa ajatuksenvirralle.  

Seinä- ja kattosävy KeittiöParketti, 1-sauvainen tammiparketti 
Ultramattalakka ja harjattu 

Spa laatoitus 




