REF. IBZ9776

€3,300,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Sant Antoni
Espanya » Eivissa » Sant Antoni » 07820

6

7

400m²

Dormitoris

Cambres de bany
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+34 971 590 630
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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila de luxe orientada a sud amb
impressionants capvespres i vistes a la mar i
meravellosos exteriors, situada en una pineda protegit a
Cala Salada, possiblement la platja natural més bella
d&#39;Eivissa.
Aquesta impressionant vila està en una ubicació ideal a la costa oest d'Eivissa,
envoltades de les muntanyes i les pinedes ia poca distància de Cala Salada, una de
les platges més bella de l'illa. L'encantadora localitat de Sant Antoni se situa a només
3 km i ofereix una àmplia gamma de comoditats i serveis.
La vila té un autèntic toc eivissenc i compta amb totes les comoditats modernes, com
aire condicionat a tota la propietat, terres de marbre amb calefacció per terra
radiant, doble vidre i acabats d'alta qualitat.
A l'hivern, l'ampli saló-menjador de la planta oberta amb llar de foc és un espai molt
acollidor, perfecte per relaxar-se. En aquesta planta també hi ha la cuina totalment
equipada i d'alta especificació amb fogons de gas Bosch de 5 anells, nevera /
congelador, rentavaixelles i microones. Finalment trobem 2 dormitoris dobles amb
vistes a la mar des del llit i amb banys privats, i un lavabo de cortesia.

lucasfox.cat/go/ibz9776
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Pista de tennis, Gimnàs,
Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Sistema domòtic, Vistes,
Zona chill-out

Vam pujar a la primera planta per una espectacular escala de cargol de ferro forjat.
Aquí hi ha altres 3 dormitoris dobles, 2 d'ells amb bany privat, armaris encastats i
bonics capvespres i vistes a la mar des dels seus balcons. A més, el dormitori
principal compta amb una cambra de bany especialment ampli amb jacuzzi i vistes a
la mar.
En el nivell de jardí hi ha un apartament independent amb un dormitori, un bany i
una cuina completa, ideal per al servei, els convidats o un membre de la família
independent.
Els exteriors són perfectes per gaudir a l'aire lliure, amb diverses terrasses i zones
per a relaxar-se. En una impressionant tarima de fusta, amb magnífiques vistes a la
mar ia la illa, trobem una atractiva piscina infinita que cau en cascada a una piscina
independent per a nens. Totes dues estan il·luminades amb llums relaxants de
cromoteràpia.
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La barra a l'aire lliure i la barbacoa de carbó i gas amb una gran pèrgola creen
l'escenari ideal per menjar a l'aire lliure a l'estiu sota l'ombra amb amics i familiars. A
la banda hi ha la banyera d'hidromassatge, un gimnàs totalment equipat, una pista
de tennis, una pista de bàsquet i una taula de ping-pong, un bany exterior, un estany
de peixos i un traster.
Gràcies a l'orientació sud-oest de la vila, podrà gaudir de sol i vistes de 180º a mar
durant tot el dia. A més, la parcel·la està vigilada amb una càmera de seguretat i
sistema d'alarma les 24 hores per a la seva completa tranquil·litat.
Una magnífica vila en una ubicació excel·lent a l'illa blanca.
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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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