
RefNo# 50514 MLS# 1135219

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

Palapa Resort Penthouse
Willemstad Oost  Curaçao

Joyce Ammerlaan
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201 
joyce@c21curacao.com
century21numberone.com

Te Koop
Appartementen

US$ 895,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Slaapkamers: 2

Badkamers: 2�
Woonoppervlakte: 234 m²

Bouwjaar: 2014

Residentieel: Array

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Splinternieuw
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Strand

 Keukenapparatuur
Electrisch fornuis
Magnetron

 

Airconditioning
Airconditioning

 Toegang tot strand
Toegang tot het strand

 Terrein
Terras

 

Dichtbij
Winkels
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Zwembad op het terrein

 Opvallende kenmerken
Luxe

 

Locatie eigenschappen
Openbaar vervoer
Kust

Toelichting

Dit is een mooi uniek penthouse op deze locatie. Het penthouse is ingericht met twee ruime slaapkamers met elk een
eigen badkamer en airconditioning. De grote slaapkamer is verbonden met een walk-in-closet met ingebouwde kasten
met spiegel deuren. De woonkamer is verbonden met een open keuken gemaakt van hoogwaardige materialen. Er is ook
een badkamer voor de gasten beschikbaar. De woonkamer is ingericht met moderne meubels, die mee gekocht kunnen
worden. De woonkamer is verbonden met een balkon met glazen deuren, deze kunnen allemaal volledig worden
geopend, net als de deuren van het balkon aan de andere kant van de woonkamer, waardoor het penthouse is voorzien



van een colle bries. Het uitzicht is spectaculair, op de oceaan, vanaf de voorkant balkon, welke voorzien is van een. Dit is
echt een uniek penthouse. De woonoppervlakte van dit mooie penthouse is 234 m2. Neem voor meer informatie contact
op met onze makelaar. Palapa Resort Palapa Curaçao Beach Resort, Marina & Casino ligt op slechts 15 minuten ten
oosten van de hoofdstad "Willemstad". Op een stuk van een halve mijl van ongerepte Caribische Zee ligt het Palapa
Curaçao Beach Resort, Marina & Casino. Dit is het eerste luxe strand appartement Hotel in Caracasbaai op Curaçao.
Door zijn unieke ligging heb je een prachtig uitzicht op de oceaan of het Spaanse Water. Het resort zal beschikken over
10 gebouwen (met elk 4 appartementen en 1 penthouse), een hotel en de jachthaven. Het hotel beschikt over een
uitgebreid scala aan entertainment faciliteiten, zoals casino, een groot tropisch zwembad en allerlei watersporten.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Palapa Resort Penthouse.
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