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La Palapa Ocean Front Apartments
Willemstad East  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Joyce Ammerlaan
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 681-1227 
j.ammerlaan@century21numberone.com
century21numberone.com

Te Koop
Appartement

US$ 430,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Uitzicht: Aan zee

Slaapkamers: 2

Badkamers: 2½

Woonoppervlakte: 117 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Keukenapparatuur
Vaatwasmachine
Magnetron
Fornuis
Koelkast + Water/ijs verdeler

 

Parkeren - soort
Buiten parkeren

 Parkeren - bezoekers
Met parkeerplaats voor bezoekers

 Beveiliging
Beveiligings beamte

 

Airconditioning
Airconditioning

 Was
Wasmachine/Droger

 Toegang tot strand
Dichtbij het strand
Pad naar het strand
Privé toegang tot het strand

 

Toegang voor boten
Aanlegsteiger voor boot

 Patio-Dek-Porch
Privé balkon
Porch

 Dichtbij
Fitness centrum
Park-groen gebied
Commerciele activiteiten
Recreatieve activiteiten
Restaurants
Casino(s)

 



Kamers
Keuken
Woonkamer
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer

 Opvallende kenmerken
Gesloten gemeenschap

 Locatie eigenschappen
Kust
Toegang tot het water

 

Extra Kenmerken
Receptie
Vergaderkamer
Buiten zwembad

 Keuken
Ingebouwde oven



Toelichting

Twee appartementen aan het water met ieder 2 slaapkamers en 2,5 badkamers te koop. Eén op de begane grond en één
op de eerste verdieping. Elk met een groot terras met uitzicht op het Spaanse Water en de jachthaven. Volledig ingerichte
keuken, ruime woonkamer met openslaande deuren naar het grote terras met een fantastisch uitzicht. Elke kamer heeft
een eigen badkamer en de badkamer van de master bedroom heeft ook een jacuzzi. Het appartement op de eerste
verdieping is bereikbaar via een trap of lift. Het resort heeft een groot zwembad dat uitkijkt op het water en een eigen
toegang tot het strand. De appartementen hebben een woonoppervlakte van 117m². Het appartement op de begane
grond wordt voor USD 430.000 aangeboden en het appartement op de eerste verdieping wordt voor USD 445.000
aangeboden. Ook een uitstekende gelegenheid voor huurinkomsten. De resort kosten bedragen Nafl. 650,- per maand en
het appartement is per direct beschikbaar. Neem gerust contact op met onze makelaar voor meer informatie. La Palapa
Curacao Beach Resort Palapa Curaçao Beach Resort, Marina & Casino ligt op slechts 15 minuten ten oosten van de
hoofdstad "Willemstad". Met een paar honderd meter verwijderd van de Caribische zee zal Palapa Curaçao Beach
Resort, Marina & Casino het eerste luxe strand appartement Hotel in Caracasbaai te Curaçao worden. Door zijn unieke
ligging, zult u een prachtig uitzicht hebben op de oceaan of het Spaanse Water. Het resort beschikt over 10 gebouwen
(met ieder 4 appartementen en 1 penthouse) en de jachthaven. Het hotel is nog niet gebouwd, maar zal een uitgebreid
scala aan entertainment faciliteiten aanbieden zoals een casino, een groot tropisch zwembad en allerlei watersporten.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar La Palapa Ocean Front Apartment.
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