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Te Koop
Appartement

EU€ 775,000
ANƒ 0 · US$ 901,163

Uitzicht: Aan zee

Slaapkamers: 4

Badkamers: 4

Woonoppervlakte: 250 m²

Bouwjaar: 2010

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Strand

 Opslag
Voldoende opslag

 

Beveiliging
Beveiligings systeem
Beveiligings beamte
Alarm systeem

 Airconditioning
Airconditioning

 Toegang tot strand
Toegang tot het strand

 

Dichtbij
Winkels
Golfbaan
Centrum
Vliegveld
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Zwembad op het terrein

 Gym/Fitness centrum
Gym op het terrein
Tennisbaan op het terrein

 

Televisie
Televisie

 Verwarming
Boiler
Warm water



Toelichting

Dit luxe penthouse is gelegen op de bovenste twee verdiepingen van het gele, “Brisa” gebouw van The Ocean
Apartments te Blue Bay Resort, direct grenzend aan het strand. De hoofdverdieping is voorzien van een ruime
woonkamer met open keuken en schuifdeuren naar het ruime terras. De open, ruime keuken is compleet uitgerust en
beschikt over alle apparatuur. Op de hoofdverdieping treft u ook de waskamer, drie ruime slaapkamers en een groot
overdekt terras, alles op één niveau. Iedere slaapkamer beschikt over een eigen badkamer. De hoofdslaapkamer met
grote en-suite badkamer, een kleine kitchenette en een balkon is gelegen op de bovenste verdieping. Alle slaapkamers
zijn voorzien van airconditioning. Op deze bovenste verdieping vindt u ook een ruime berging. Dit penthouse is uitgerust
met 220V elektriciteit. Zowel het grote terras op de hoofdverdieping als het kleinere balkon boven, bieden een
adembenemend uitzicht over de baai, de blauwe oceaan en het tropische palmenstrand. Alles pal voor uw eigen woning.
Het penthouse komt volledig ingericht met complete inventaris. De drie gebouwen van The Ocean hebben een
gemeenschappelijk zwembad met terras, waar u ook een prachtig uitzicht heeft over de oceaan en het strand. Een ideale
woning voor eigen bewoning, om te gebruiken voor de vakantieverhuur (met een uitstekend rendement op de
investering), of een combinatie van beiden. Neem contact op met uw Century 21-agent voor meer informatie, of om direct
een afspraak voor een bezichtiging te maken. Blue Bay Blue Bay Golf & Beach Resort is een van de meest exclusieve
resorts van het eiland en biedt de perfecte mix van het woon- en resort-stijl leven. Het resort beschikt over een schitterend
eigen strand, spectaculaire 18 holes golfbaan, 24/7 bemande security poort, een clubhuis, culinair restaurant, tennisbaan,
fitnesscentrum en nog veel meer. De luchthaven 'Hato' en supermarkten liggen dichtbij het resort. Een rit naar het centrum
van Willemstad duurt slechts 5 minuten.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Blue Bay Ocean Front Penthouse Brisa.
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