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

Emerald Luxury Apartments
Willemstad Oost  Curaçao

Alexander de Rooij
Verkoopagent

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

Te Koop
Appartementen

US$ 295,000
ANƒ 531,000 · EU€ 306,045

RefNo#: 50843

Plaats: Willemstad Oost

Landen: Curaçao

Woning: Appartementen

Uitzicht: Zicht op het land

Slaapkamers: 3

Badkamers: 2

Woonoppervlakte: 112 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Splinternieuw

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin
Bloemen tuin

 Keukenapparatuur
Allemaal nieuw!

 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - bezoekers
Voldoende parkeergelenheid

 Beveiliging
Beveiligings systeem
Beveiligde poort
Video Camera's

 

Airconditioning
Airconditioning

 Terrein
Tuin
Terras

 Patio-Dek-Porch
Balkon
Porch
Omringend terras

 

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

 Zwembad
Zwembad op het terrein
Ruim Inbouw zwembad

 Kamers
Keuken
Woonkamer
Slaapkamer

 



Opvallende kenmerken
Luxe

 Topografie
Plat

 Badkamer
Ingebouwd bad
Douchecabine
Dubbele wastafel

Toelichting

Krijg een nieuw perspectief op wonen op Curacao in het Emerald Condominium. Dit appartementencomplex is gelegen
aan de Perseusweg waardoor het zeer goed bereikbaar is. Het Complex bestaat uit 21 appartementen, waaronder 3
penthouses. Het gebouw ligt dicht bij de beste scholen, diensten en uitgaansgelegenheden. Gemakkelijke toegang tot de
hoofdweg maakt het eenvoudig om veel verschillende voorzieningen te bereiken. Het Emerald Condominium is een
combinatie van de meest uitstekende functionele architectuur, gecombineerd met de hoogste internationale
kwaliteitsnormen. Emerald Condominium is gemaakt met de beste geïmporteerde materialen, gemaakt door de beste
productie- en ontwerpcentra wereldwijd. Elk appartement is voorzien van een centraal airconditioningsysteem, een
prachtige Italiaanse keuken met alle apparatuur, een volledige 220v elektrische installatie, een geweldig briesje en een
zeer groen uitzicht op het eiland. Momenteel hebben we nog 4 appartementen te koop, hieronder wat informatie over de
verschillende appartementen die beschikbaar zijn: Penthouse # 21: Een ruim penthouse met 4 slaapkamers en 3,5
badkamers met veel ruimte en een geweldige buitenruimte, woonoppervlak is in totaal 206m2 woonoppervlak en er is
117m2 extra ruimte op het eigen balkon. Vanaf het balkon kijkt u uit over weelderige tuinen en kunt u genieten van een
mooi uitzicht op het eiland. VRAAGPRIJS: USD $ 695.000,- Appartement #8: Een gezellig 3-kamer 2-badkamer
appartement gelegen op de begane grond met een balkon en een waanzinnig uitzicht over de prachtige tuinen. Dit
appartement heeft een totale oppervlakte van 96m2 en een balkon van 16m2. VRAAGPRIJS: USD $ 295.000,-
Appartement # 7: Een gelijkvloers appartement met 3 slaapkamers en 2,5 badkamers met veel ruimte en een groot balkon
met uitzicht op de weelderige tuinen van het condominium. Dit appartement heeft een totale woonoppervlakte van 142m2
en een balkon van 56m2. VRAAGPRIJS: USD $ 475.000,- Appartement # 1: Een gezellig appartement met 2
slaapkamers en 2 badkamers op de begane grond met een balkon en wat tuinruimte, dit is het enige appartement met wat
tuinruimte. Het appartement heeft een woonoppervlakte van 145m2, het balkon is 13m2. VRAAGPRIJS: USD $ 305.000,-
Het complex heeft spectaculaire gemeenschappelijke ruimtes zoals een zwembad en jacuzzi, een grillruimte waar u kunt
genieten van een heerlijke barbecue, diensten en recreatiegebieden die allemaal worden omgeven door het prachtige
landschap. Dit is werkelijk een uniek appartementencomplex. Er is voldoende parkeergelegenheid, beveiligingsdiensten
en toegangscontrole gekoppeld aan elk appartement. De maandelijkse resort fee is ANG 4,- per m2. Aarzel niet, vraag uw
persoonlijke bezichtiging voor vandaag aan.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Emerald Apartment Breeze & Coral.
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