
REF. IBZ34686

4.700.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 120m² terrassa en
venda a Sant Antoni
Espanya »  Eivissa »  Sant Antoni »  07820

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

551m²
Plànol  

955m²
Dimensions del terreny  

120m²
Terrassa

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Xalet de gamma alta de 3 plantes en venda al bonic barri
de Cala Salada, la propietat té unes vistes impressionants
i es troba a poca distància a peu de la platja.

Un disseny únic per a una casa única. El projecte, realitzat per un conegut arquitecte
de les Illes Balears, presenta una estructura moderna i ofereix vistes obertes al mar
sobre la famosa Cala Salada. Amb 3 plantes, 2 plantes en voladís sobre el jardí i una
piscina amb cascada exterior, la casa té un aspecte arquitectònic superior.

Una construcció avantguardista amb els millors materials. Es tracta de Villa Cala
Salada III, una construcció minimalista amb acabats de màxima qualitat. La seva
forma moderna i poligonal s'uneix amb l'estil propi de l'illa per crear aquest magnífic
xalet de 551 m² i 3 plantes amb 5 habitacions, 5 banys, piscina infinita, terrassa amb
zona chill-out i garatge per a diversos vehicles. La vila està situada en una parcel·la
de 1.000 m².

Podem accedir a la propietat des del segon pis i des de la planta baixa. A la segona
planta hi trobem la sala d'estar, la cuina i un lavabo. També en aquest nivell trobem
una zona exterior amb una gran terrassa de 33,14 m² i la piscina amb cascada al jardí
a la planta inferior.

A la primera planta, trobem 5 habitacions grans amb bany i dutxa propis. Marcs de
finestres d'alumini minimalistes i vidre amb una cambra acústica i solar que aporta
molta llum.

A la planta baixa hi ha el garatge, amb capacitat per a diversos vehicles, també
disposa d'un gran traster i un safareig. S'hi pot accedir per les escales o des del
mateix ascensor que connecta totes les plantes de l'habitatge o exteriorment a través
del portell automàtic de la part davantera de l'habitatge per a l'entrada de vehicles.

A la planta superior trobem una espectacular terrassa de 86 m², equipada amb una
zona chill-out amb sofàs per al màxim benestar i gaudi. Ideal per veure les increïbles
postes de sol que ofereix la ubicació de Cala Salada III als mesos d'estiu i una vista
panoràmica de la mateixa platja.

Data de lliurament prevista: 1er trimestre de 2023

lucasfox.cat/go/ibz34686

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Spa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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