
RefNo# 41670 MLS# 1129458

CENTURY 21 #1 Real Estate, 69 Cas Coraweg, Willemstad West, Banda Bou, Curaçao

Vista Royal Villa P2
Willemstad Oost  Curaçao

Alexander de Rooij
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 513-7933 
alex@c21curacao.com
century21numberone.com

Te Koop
Huizen

ANƒ 1,600,000
EU€ 0 · US$ 888,889

Uitzicht: Uitzicht op de zee

Slaapkamers: 5

Badkamers: 6

Woonoppervlakte: 495 m²

Perceeloppervlakte: 880 m²

Residentieel: Array

Functies en Infrastructuur

Parkeren - soort
Garage

 Beveiliging
Beveiligings beamte
Beveiligde poort
Alarm systeem

 Airconditioning
Airconditioning

 

Terrein
Terrein
Aangelegd terrein

 Patio-Dek-Porch
Balkon

 Dichtbij
Winkels
Fitness centrum
Restaurants
Casino(s)

 

Zwembad
Inbouw zwembad

 Kamers
Keuken
Familie kamer
Woonkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer

 Opvallende kenmerken
Luxe
Balkon

 

Verwarming
Boiler

 Garage
Bijgevoegd

Toelichting



Deze moderne villa is een juweeltje in het Caribisch gebied. Op het perceel staat een moderne villa van twee
verdiepingen. Via de elektrische poorten betreedt u deze villa en stuit u op de inpandige garage die leidt naar de
woonkamer. Wanneer de voordeur wordt gebruikt voor het betreden van deze villa zal u eveneens in de woonkamer
uitkomen. Aan de linkerkant van de woonkamer is de wasruimte met een kleine slaapkamer en een badkamer. Op de
begane grond vindt u de keuken, die is verbonden met de woonkamer en het buiten gebied van de villa. De veranda is
gelegen achter de villa. Deze biedt veel privacy en een lekker briesje. De patio is een prachtige plek voor het samen eten
en om te genieten van de tuin en het zwembad. De slaapkamers zijn te vinden op de eerste verdieping van de villa. De
villa heeft 4 slaapkamers; alle slaapkamers hebben een eigen walk-in-closet en een en-suite badkamer. De grootste
slaapkamer heeft een groot balkon die uitzicht heeft op de oceaan en een geweldig uitzicht van het pand. De goed
aangelegde eigenschap geeft het een tropisch gevoel. Neem voor meer informatie contact op met onze makelaar. Vista
Royal Vista Royal is een van de meest populaire wijken op Curaçao in Jan Thiel. Het is een bijzondere wijk die 24 / 7
beveiligd is. Het gebied is opgezet met ruime kavels en uitstekende infrastructuur, inclusief trottoirs en straatverlichtingen.
De meeste voorzieningen liggen op loopafstand; supermarkt, winkels, bars, restaurants, fitness, spa, casino, resorts,
beach-clubs en stranden. Het is ook dicht bij het Spaanse Water en op slechts 15 minuten rijden naar het centrum van
Willemstad.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Vista Royal Villa P2 & P3.
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