
RefNo# 50844 MLS# 1137023

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

Emerald Apartment Beach & Sand
Willemstad Oost  Curaçao

Alexander de Rooij
Verkoopagent

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

Te Koop
Appartementen

US$ 332,000
ANƒ 597,600 · EU€ 283,213

RefNo#: 50844

Plaats: Willemstad Oost

Landen: Curaçao

Woning: Appartementen

Uitzicht: Zicht op het land

Slaapkamers: 2

Badkamers: 2

Woonoppervlakte: 144 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Splinternieuw

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin
Bloemen tuin

 Keukenapparatuur
Allemaal nieuw!
Electrisch fornuis

 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - bezoekers
Voldoende parkeergelenheid

 Beveiliging
Beveiligings systeem
Beveiligde poort
Video Camera's

 

Airconditioning
Airconditioning

 Terrein
Tuin
Patio
Terras

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

 

Zwembad
Zwembad op het terrein
Ruim Inbouw zwembad

 Kamers
Keuken
Woonkamer

 Opvallende kenmerken
Luxe

 



Topografie
Plat

 Badkamer
Badkamer en suite
Douchecabine
Dubbele wastafel

Toelichting

Prijsverlaging alleen voor het Beach Apartment Krijg een nieuw perspectief op het leven op Curaçao door middel van het
Emerald appartementencomplex. Dit nieuwe appartementencomplex is zeer centraal gelegen aan de Perseusweg en
bestaat uit 21 luxeappartementen, inclusief 3 spectaculaire penthouses. Er zijn verschillende 2 en 3 slaapkamer
appartementen met variërende oppervlaktes te koop. Gemakkelijke toegang tot de hoofdwegen geeft u de mogelijkheid
om snel aan alle kanten van het eiland te komen. Dit bijzondere project is onder architectuur gebouwd en met de meest
hoogwaardige materialen afgewerkt. Ieder appartement is uniek ontworpen en voorzien van een luxe Europese keuken
met topkwaliteit inbouwapparatuur, moderne Europese badkamers, centrale airconditioning en een balkon met
spectaculair uitzicht. Appartement Beach bestaat uit 144m2 woonoppervlakte en er is 13m2 extra privéruimte buiten het
appartement. Bij het betreden van het appartement, zal je jezelf vinden in de open luxe ontworpen Europese keuken en
ruime woonkamer. Er is een ruime slaapkamer met een en-suite badkamer en een walk-in-closet. Appartement Beach
heeft verder een extra slaapkamers en een extra badkamer. De vraagprijs voor dit appartement is USD 445.000. - Het
appartment ligt op de begane grond. Appartement Sand bestaat uit 126m2 woonoppervlakte en er is 34m2 extra
privéruimte buiten het appartement. Bij het betreden van het appartement, zal je jezelf vinden in de open luxe ontworpen
Europese keuken en ruime woonkamer. Er is een ruime slaapkamer met een en-suite badkamer en een walk-in-closet.
Appartement Sand heeft verder twee extra slaapkamers en een extra badkamer. De vraagprijs voor dit appartement is
USD 450.000. – Het appartement ligt op de eerste verdieping De appartementen delen een ruime tropisch aangelegde
tuin met zwembad en jacuzzi. Verder is er een gemeenschappelijke recreatieruimte voorzien van bar met grill. Het
complex is omheind en heeft voldoende parkeerfaciliteiten. In het gebouw is een lift aanwezig. Klik hier voor meer
informatie over Emerald Condominium

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Emerald Apartment Beach Sand.

https://www.emeraldcuracao.com
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