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

Francia Pimpiriweg Apartment Complex
Willemstad Oost  Curaçao

Carolien Kramer
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201 
carolien@c21curacao.com
https://century21numberone.com

Te Koop
Huizen

ANƒ 890,000
EU€ 418,616 · US$ 494,444

RefNo#: 50793

Plaats: Willemstad Oost

Landen: Curaçao

Woning: Huizen

Uitzicht: Zicht op het eiland

Slaapkamers: 10

Badkamers: 5

Woonoppervlakte: 400 m²

Perceeloppervlakte: 770 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Parkeren - soort
Buiten parkeren

 Opslag
Voldoende opslag

 

Airconditioning
Airconditioning

 Terrein
Terras

 Patio-Dek-Porch
Porch

 

Dichtbij
Speeltuin
Scholen
Winkels
Centrum
Kerk(en)
Middelbare school
Publieke transport
Recreatieve activiteiten
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Inbouw zwembad

Toelichting

Dit complex van 400 m² bestaat uit vier appartementen. Het eerste appartement is op de eerste verdieping en heeft een
woon- / eetkamer, een keuken, drie slaapkamers en een badkamer. Dit appartement heeft ook een eigen balkon met een
prachtig uitzicht over het eiland. Het tweede appartement bevindt zich op de begane grond, vergelijkbaar met de eerste



en heeft een extra badkamer. Het derde en vierde appartement hebben beide twee slaapkamers, een badkamer, een eet-
/ woonkamer en een keuken. Alle appartementen zijn voorzien van airconditioning en warm water. In de ruime tuin is er
een gemeenschappelijk zwembad met diverse ligbedden. Elk appartement heeft een eigen parkeerplaats. Dit object is
een interessante investeringsmogelijkheid. Het complex beschikt over 110 en 220 Volt aansluitingen en staat op
eigendomsgrond. Per direct beschikbaar. Francia Francia is een rustige woonwijk, centraal gelegen in de buurt van de
Schottegatweg en Snipweg. In dit gebied vindt u ruime woningen op grote kavels en geen commerciële activiteiten. Het
centrum van Willemstad ligt op slechts 5 minuten rijden. Dichtbij zijn vele hoofdwegen en faciliteiten zoals supermarkten,
een aantal van de beste scholen en universiteiten, winkels, banken, kantoren, restaurants en uitgaansgelegenheden.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Francia Pimpiriweg Apartment Complex.
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