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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Sea Aquarium Apartments
Willemstad Oost  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Team Joyce Ammerlaan

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 698-2969 
joyce@c21curacao.com

Te Huur
Appartementen

ANƒ 1,000
EU€ 0 · US$ 556

Beschikbaarheid: Direct

Uitzicht: Zicht op het eiland

Slaapkamers: 1

Badkamers: 1

Woonoppervlakte: 50 m²

Huurtermijn: Huurperiode > 1 jaar

Residentieel: Array

Functies en Infrastructuur

Gemeubileerd
Geheel gemeubileerd

 Parkeren - soort
Binnen parkeren

 Beveiliging
Beveiligde poort
Video Camera's

 

Airconditioning
Airconditioning

 Dichtbij
Winkels
Publieke transport
Restaurants



Toelichting

Dit leuke appartementencomplex ligt in de directe omgeving van Sea Aquarium Beach. Er zijn in totaal 5 gemeubileerde
1-slaapkamer appartementen in de lange termijn verhuur. De appartementen zijn gezellig en modern ingericht. Ze
hebben een ruime woonkamer, met open keuken. Vanuit de woonkamer betreedt je het grote balkon. Hier vind je een
eettafel set, lounge bed en hangmat, om heerlijk te genieten van het briesje. De appartementen hebben 1 slaapkamer,
met een 2 persoonsbed en airconditioning, met aansluitend de badkamer. Tijdens het douchen kunt u genieten van warm
water. Er is zowel 110 als 220 Volt aanwezig. Parkeren kan binnen het hek. Tevens mag elke bewoner gebruik maken
van de tuin, alwaar een gezellige bbq hoek gemaakt is en waar je ook een volière en een gezellige zitplek vindt. De
appartementen liggen op loopafstand van het Sea Aquarium Beach, met zijn verschillende winkels, restaurants en
openbaar vervoer. Huisdieren zijn in overleg toegestaan. Internet en kabel tv zijn inclusief de huurprijs. Het appartement
is per direct beschikbaar, met een minimale huurperiode van 1 jaar, voor ANG 1250,- p.m. Aangezien er meedere
appartementen zijn, kan de inrichting van het beschikbare appartement verschillen met die van de foto’s op onze site.
Sea Aquarium Beach Deze omgeving staat ook wel bekend als Mambo Beach. Het ligt in een toeristische omgeving;
diverste stranden en restaurants, hotels en casino’s liggen op loopafstand. Het ligt erg centraal op het eiland, binnen 10
minuten rijden ben je in de stad, maar ook supermarkten en allerlei winkels liggen in de directe nabijheid.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Sea Aquarium Apartments.
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