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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Cas Abou Ocean View Villa 28
RefNo# 51035 MLS# 1137810 Willemstad West Curaçao

Te Koop
Eengezinswoning

ANƒ 849,000
EU€ 0 · US$ 476,966

Uitzicht: Uitzicht op de zee

Slaapkamers: 4

Badkamers: 3½

Woonoppervlakte: 300 m²

Perceeloppervlakte: 1,010 m²

Functies en Infrastructuur
Buiten kenmerken

Aangelegde tuin
Strand

 Parkeren - soort
Oprit
Garage

 

Parkeren - plaats
Overvloedige parkeergelenheid

 Opslag
Voldoende opslag

 

Beveiliging
Beveiligde poort

 Airconditioning
Airconditioning

 

Patio-Dek-Porch
Porch

 Opvallende kenmerken
Hot Tub

 

Makkelijk te bereiken
Lift



Toelichting

Cas Abou Ocean View Villa 28 is de perfecte Caribische Villa. De locatie is uniek en het prachtige uitzicht is onbetaalbaar. Cas
Abou biedt een van de meest unieke woonfaciliteiten op het eiland. Deze woning is gebouwd op een ruim eigendoms kavel
met een totale grootte van 1010m2. Bij het binnenkomen van de stalen poort kunt u uw auto veilig parkeren, rechts van het huis
is een trap die naar de eerste verdieping leidt. Op de eerste verdieping bevindt zich de ruime moderne keuken. De keuken heeft
uitzicht op de groene achtertuin. Aan de achterzijde van de keuken is een deur die naar de veranda leidt. Aan de voorzijde van
de keuken bevindt zich de woonkamer die aansluit op de eetkamer en de grote veranda. De grote veranda beschikt over een
jacuzzi-whirlpool. Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers, de eerste slaapkamer is een gastenkamer met een
gastentoilet, de hoofdslaapkamer heeft een kantoorruimte, een eigen badkamer en veel ruimte. Alle slaapkamers bevatten een
airco en er is ook een halve badkamer voor de gasten in de gang. De begane grond beschikt over een overdekte garage met
veel bergruimte. De begane grond heeft ook een appartement met twee slaapkamers, een eigen woonkamer, veranda met
uitzicht op zee en een ruime keuken. De eerste verdieping heeft een trap die naar de garage leidt, de trap heeft een zitlift voor
mensen die geen trappen kunnen lopen. Het pand beschikt over een prachtig aangelegde tuin en veel ruimte om een zwembad
te bouwen. De woning beschikt ook over 110v / 220v elektriciteit en er is warm water aanwezig. Cas Abou Cas Abou is een
gemeenschap tussen Willemstad en Westpunt. De vredige en rustige gemeenschap is omheind, de automatische poorten zijn
gesloten tijdens het weekend en op weekdagen tijdens de nacht uren. Dit zorgt ervoor dat alle inwoners zich comfortabel en
veilig voelen. Alle huizen hebben uitzicht op de oceaan. Playa Cas Abou, een wereldwijd top tien strand met spectaculair
turquoise water, ligt naast de deur.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Cas Abou Ocean View Villa.
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