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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Emerald Condominiums
Willemstad Oost  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Alexander de Rooij
Verkoopagent

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

Te Huur
Appartements

US$ 2,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Uitzicht: Zicht op de tuin

Slaapkamers: 3

Woonoppervlakte: 175 m²

Huurtermijn: Huurperiode > 1 jaar

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Splinternieuw

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin
Bloemen tuin

 Keukenapparatuur
Allemaal nieuw!
Electrisch fornuis

 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - soort
Oprit
Buiten parkeren

 Parkeren - bezoekers
Voldoende parkeergelenheid

 

Beveiliging
Beveiligings systeem
Beveiligde poort
Video Camera's

 Airconditioning
Airconditioning

 Terrein
Tuin
Patio
Terras

 

Patio-Dek-Porch
Balkon
Porch
Omringend terras

 Dichtbij
Speeltuin
Scholen
Winkels
Golfbaan
Centrum
Fitness centrum
Tennisbanen
Commerciele activiteiten
Recreatieve activiteiten
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Zwembad op het terrein
Inbouw zwembad
Ruim Inbouw zwembad
Ander

 



Kamers
Keuken
Woonkamer
Slaapkamer

 Opvallende kenmerken
Luxe

 Topografie
Plat

 

Badkamer
Ingebouwd bad
Douchecabine
Dubbele wastafel



Toelichting

Emerald Condominiums op Curaçao is een combinatie van de meest uitstekende functionele architectuur, in combinatie
met een hoogwaardige afwerking die het ongetwijfeld een stedelijke icoon maakt. Met aangewezen parkeerplaatsen,
veiligheidsdiensten, en toegangscontrole; is Emerald op Curaçao een appartementencomplex gebouwd met de hoogste
internationale kwaliteitsnormen en afgewerkt met de beste geïmporteerde materialen gemaakt door de beste productie en
design centra wereldwijd. De hoge kwaliteitseisen in verband met elk materiaal, zorgen voor een langere levensduur, die
op termijn een lager tarief van vervanging en / of reparatie vertegenwoordigt. Emerald beschikt over ruime terrassen en
balkons met uitzicht op de weelderige tuinen en een royale ruimte om met vrienden en familie te genieten. De ramen en
deuren zijn onder andere een "uniek detail", wat resulteert in het beste geluid- en warmte -isolatie. Spectaculaire
gemeenschappelijke ruimtes, zwembad, jacuzzi, grill, diensten en recreatiegebieden, allemaal omgeven door het
prachtige landschap. Neem contact op met een van onze makelaars over de beschikbaarheid. Huisdieren zijn niet
toegestaan.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Emerald Condominimums.
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