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Te Koop
Appartements

ANƒ 465,000
EU€ 0 · US$ 258,333

Uitzicht: Zicht op de tuin

Slaapkamers: 3

Woonoppervlakte: 154 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Parkeren - plaats
2 Toegewezen plek

 

Parkeren - bezoekers
Voldoende parkeergelenheid

 Opslag
Goede opslag

 Beveiliging
Beveiligde poort

 

Airconditioning
Airconditioning

 Was
Wasruimte

 Terrein
Aangelegd terrein

 

Patio-Dek-Porch
Balkon

 Dichtbij
Speeltuin
Scholen
Winkels
Kerk(en)
Publieke transport
Restaurants

 Kamers
Keuken
Woonkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer
Gasten badkamer
En-Suite Bath

 

Opvallende kenmerken
Gesloten gemeenschap

 Locatie eigenschappen
Privé-straat



Toelichting

Dit mooie, zeer centraal gelegen 3-slaapkamer appartement op het rustige, prestigieuze Pos Cabai Residence is nu te
koop voor ANG 465.000,-. Bij binnenkomst van het appartement merkt u meteen de ruimte welke de nieuwe open keuken
met zich meebrengt. Aansluitend aan de keuken bevindt zich een opberg-/wasruimte waar u uw spullen op kunt slaan. De
woonkamer loopt over naar het ruime terras waar een oase van rust u omvangt terwijl u hier neerstrijkt en geniet van het
uitzicht over de riante, groene tuin met zwembad. Twee slaapkamers hebben rechtstreeks toegang tot ditzelfde terras
waardoor een kopje koffie rechtstreeks uit bed genuttigd kan worden. Aansluitend op de hoofdslaapkamer komt u, door
een ruime inloopkast, in de badkamer voorzien van een douche en een ligbad om heerlijk te relaxen. De overige 2
slaapkamers delen samen een ruime badkamer voorzien van een dubbele wastafel en douche. Mocht u interesse zijn
geprikkeld en wilt u meer informatie of een bezichtiging inplannen? Neem dan contact op met uw Century 21 makelaar.
Pos Cabai Pos Cabai is een rustige woonwijk, centraal gelegen, dicht bij het zakelijke centrum van Curacao. In dit gebied
zijn mooie villa's met volgroeide tuinen te vinden. Het centrum van Willemstad ligt op slechts 5 minuten rijden. Dichtbij
zijn vele hoofdwegen en faciliteiten zoals supermarkten, een aantal van de beste scholen en universiteiten, winkels,
banken, kantoren, restaurants en het nachtleven.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Pos Cabai Residence Apartment A3.
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