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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Royal Palm Ocean View Apartments
Willemstad East  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Benjamin Brest
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 521-3280 
benjaminbrest@century21numberone.com
century21numberone.com

Te Koop
Appartements

US$ 375,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Uitzicht: Uitzicht op de zee

Slaapkamers: 3

Woonoppervlakte: 183 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Splinternieuw

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Keukenapparatuur
Allemaal nieuw!
Electrisch fornuis
Vaatwasmachine
Magnetron
Koelkast + Water/ijs verdeler

 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - soort
Garage

 Parkeren - bezoekers
Met parkeerplaats voor bezoekers

 

Opslag
Goede opslag

 Beveiliging
Beveiligings beamte

 Airconditioning
Airconditioning

 

Was
Wasruimte

 Toegang tot strand
Dichtbij het strand

 Patio-Dek-Porch
Privé balkon

 



Dichtbij
Scholen
Winkels
Golfbaan
Centrum
Basisschool
Universiteit
Recreatieve activiteiten
Vliegveld
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Zwembad op het terrein

 Televisie
Kabel

 

Kamers
Keuken
Woonkamer
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Wasruimte
Gastentoilet
Badkamer
Gasten badkamer
Opslagruimte

 Opvallende kenmerken
Luxe
Gesloten gemeenschap
Balkon

 Locatie eigenschappen
Openbaar vervoer
Geen buren achter



Toelichting

Op een van de hoogste punten van het luxueuze Royal Palm Resort worden momenteel 19 ruime en comfortabele
appartementen ontwikkeld met een magnifiek uitzicht op de Caribische Zee. Via uw eigen garage op de begane grond
bevindt bereikt u het trappenhuis met lift om zo bij uw appartment op de eerste, tweede of derde verdieping te komen.
Optioneel kunt u een tweede garage in het gebouw verwerven. De woonkamer met open keuken is voorzien van een
granieten aanrechtblad en zeer hoogwaardige inbouwapparatuur van het merk Bosch: vaatwasser, oven, magnetron,
afzuigkap en een inductiekookplaat. Tevens is de keuken uitgerust met een dubbeldeurs Samsung koelkast en een grote
apothekerskast. Het appartement heeft drie ruime slaapkamers, elk met een eigen badkamer. Bovendien is een
gastentoilet aanwezig. Zowel de woonkamer als de slaapkamers zijn voorzien van airconditioning. In de slaapkamers
bevinden zich fraai afgewerkte inbouwkasten. De hoofdslaapkamer biedt evenals de woonkamer via een aluminium
schuifpui toegang tot een grote porch waar het goed toeven is door de uitstekende ligging op de wind, zodat u van het
geweldige uitzicht kunt genieten in een verkoelend briesje. Opvallend is dat het appartement doordacht en met veel
aandacht voor kwaliteit en detail is ontworpen. Het heeft een buitengewoon goede afwerking met hoogwaardige en
zorgvuldig verwerkte materialen. De kozijnen en het hang- en sluitwerk zijn van hoge Europese kwaliteit. Dit appartement
is uitgerust met 220V aansluitingen. De resortfee bedraagt circa ANG 650,- per maand. Prijzen (inclusief 1 garage): 1e
verdieping US375,000 of US395,000 2e verdieping US415,000 3e verdieping US435,000 Extra garage US35,000 Bent u
geinteresseerd geraakt in deze fantastische appartementen en wilt u meer informatie ontvangen? Neemt u dan contact op
met onze makelaars. ROYAL PALM Royal Palm is een exclusief 24/7 beveiligd resort met gemeenschappelijk zwembad,
centraal gelegen en op loopafstand van Willemstad, naast het Marriott en Hilton hotel, diverse restaurants en bars. Het is
een luxe resort met veel ruimte en een tropisch aangelegde tuin. Dit prachtige resort is gelegen op loopafstand van het
World Trade Center, vijf sterren hotels en op slechts een paar minuten rijden naar Willemstad.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Royal Palm Ocean View Apartments.
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