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Te Koop
Appartements

US$ 893,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Slaapkamers: 3

Badkamers: 2

Woonoppervlakte: 250 mÂ²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Recent geschilderd
Recentelijk gerenoveerd
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin
Strand
Kanaal
Bloemen tuin

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

 

Gemeubileerd
Geheel gemeubileerd

 Parkeren - soort
Oprit

 Parkeren - plaats
1 toegewezen plek

 

Parkeren - bezoekers
Extra parkeerplaats voor
bezoekers

 Opslag
Goede opslag

 Beveiliging
Beveiligings systeem
Beveiligings beamte
Beveiligde poort
Alarm systeem

 

Airconditioning
Gedeelde niveaus airconditioning

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

 Toegang voor boten
Aanlegsteiger voor boot
Toegang voor boot

 



Patio-Dek-Porch
Privé balkon

 Dichtbij
Speeltuin
Scholen
Centrum
Fitness centrum
Commerciele activiteiten
Publieke transport
Vliegveld
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Zwembad op het terrein

 

Gym/Fitness centrum
Gym op het terrein

 Kamers
Keuken
Woonkamer
Eetkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Gastentoilet
Badkamer
En-Suite Bath

 Opvallende kenmerken
Luxe
Gesloten gemeenschap
Balkon
Grote kast
Inloopkast

 

Locatie eigenschappen
Openbaar vervoer
Op de route van een bus
Toegang tot het water
Rustige omgeving
Privé-straat
Geen buren achter
Gemakswinkel
Waterkant



Toelichting

Bij binnenkomst van dit uniek appartement, gelegen op een van de mooiste locaties / resorts op Curacao sta je al snel op
een ruim terras met een ongelooflijk mooi uitzicht over de Caribische Zee. De ruime veranda biedt veel ruimte en heeft
een geweldige bries. De logische indeling verbindt het terras met de gezellige woonkamer en de ruime, volledig
uitgebreide keuken. Het uitzicht is vanuit elke hoek van de woonkamer te bewonderen. De keuken is voorzien van een
grote Amerikaanse koelkast met vriezer en ijsblokjesmachine, een ingebouwd Siemens koffiezetapparaat, een
vaatwasser, een groot gasfornuis en een oven. Aan de achterkant van het appartement vindt u twee ruime slaapkamers
die een grote badkamer voor gasten delen, beide slaapkamers hebben ingebouwde kasten. Het beste bewaren voor het
laatst, en dat is de master suite die zich op de tweede verdieping bevindt. De master suite biedt een eigen balkon met
zelfs een volledig panoramisch uitzicht, een ruime lounge, een grote inbouwkast, een hoog plafond en een luxe
badkamer. De maandelijkse kosten voor het resort bedragen ANG 400, - wat zeer redelijk is. Het is mogelijk om het
appartement volledig gemeubileerd te kopen. De penthouses bieden een opslagruimte en een overdekte parkeerplaats
op de begane grond. Aarzel niet om onmiddellijk contact met ons op te nemen om dit penthouse te bekijken en zelf te
genieten van deze schoonheid. Curacao Ocean Resort Het Curacao Ocean Resort is een prachtig omheind resort en ligt
naast het Curaçao Sea Aquarium en Dolphin Academy. Op dit resort heeft u de luxe van een eigen strand en een
zwembad in een zeer rustige omgeving. De meeste voorzieningen liggen op loopafstand; winkels, bars, restaurants,
fitness, spa, casino, resorts, beach clubs en stranden. Het is slechts 5 minuten rijden naar het centrum van Willemstad.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Curacao Ocean Resort Penthouse 3.
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