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Te Huur
Appartement

ANƒ 3,250
EU€ 0 · US$ 1,757

Uitzicht: Zicht op het water

Slaapkamers: 2

Badkamers: 1

Woonoppervlakte: 145 mÂ²

Huurtermijn: Huurperiode > 1 jaar

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Keukenapparatuur
Electrisch fornuis
Koelkast
Magnetron

 

Gemeubileerd
Geheel gemeubileerd

 Parkeren - soort
Carport

 Airconditioning
Airconditioning

 

Was
Gezamelijke wasruimte

 Toegang tot strand
Dichtbij het strand

 Terrein
Tuin
Aangelegd terrein
Terras

 

Dichtbij
Speeltuin
Winkels
Golfbaan
Fitness centrum
Publieke transport

 Zwembad
Zwembad op het terrein
Inbouw zwembad

 Televisie
Televisie

 



Kamers
Keuken
Familie kamer
Woonkamer
Eetkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Badkamer



Toelichting

Hoog op de heuvels van Vista Royal, met uitzicht op de Caracasbaai, het Spaanse Water en het gebied van Jan Thiel,
vindt u deze prachtige woning. Direct bij binnenkomst van het terrein aan de linkerkant is een groot zwembad en BBQ
gebied. Het huis heeft een elektrische poort. Bij binnenkomst door de voordeur bevindt u zich in de woonkamer en open
keuken. Dit volledig ingerichte appartement heeft twee slaapkamers en een gedeelde badkamer. Er is ook een extra
gastentoilet in de hal. De twee aparte terrassen aan de voorzijde van de woning zorgen beide voor een lekker briesje en
een prachtig, panoramisch uitzicht over het Spaanse Water en de rest van het eiland. Het appartement heeft een huurprijs
van ANG. 3.250,- per maand, inclusief internet. Het heeft beschikking tot warm water en 110V & 220V electriciteit.
Huisdieren zijn niet toegestaan. Per direct beschikbaar, met een minimale huurperiode van 1 jaar. Vista Royal Vista
Royal is een van de meest populaire wijken op Curaçao in Jan Thiel. Er is een speciale wijk beveiliging die 24/7 paraat
staat. De indeling van het gebied is opgezet met ruime kavels en goede infrastructuur, inclusief trottoirs en
straatverlichting. 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 J3A.
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