
RefNo# 512326 MLS# 1144044

CENTURY 21 #1 Real Estate, 69 Cas Coraweg, Willemstad West, Banda Bou, Curaçao

Vista Royal Ocean View Villa + Apartment U3
Willemstad Oost  Curaçao

Carolien Kramer
Broker

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 518-3646 
carolien@c21curacao.com
century21numberone.com

Te Koop
Huizen

US$ 895,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Uitzicht: Uitzicht op de zee

Slaapkamers: 7

Badkamers: 3�
Woonoppervlakte: 450 m²

Perceeloppervlakte: 951 m²

Residentieel: Array

Functies en Infrastructuur

Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Keukenapparatuur
Gasfornuis
Vaatwasmachine
Koelkast + Water/ijs verdeler

 Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 

Parkeren - soort
Carport
Geasfalteerd

 Parkeren - plaats
1 toegewezen plek

 Parkeren - bezoekers
Met parkeerplaats voor bezoekers

 

Opslag
Goede opslag

 Toegang tot strand
Dichtbij het strand

 Terrein
Terrein
Tuin

 

Patio-Dek-Porch
Porch

 Dichtbij
Winkels
Fitness centrum
Recreatieve activiteiten
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Zwembad op het terrein

 

Kamers
Keuken
Woonkamer
Eetkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Veranda

 Locatie eigenschappen
Gemakswinkel



Toelichting

Verhuur met een groot potentieel inkomen en op slechts 1 minuut loopafstand van de stranden zijn de sleutelwoorden
voor deze ruime villa plus appartement. Het is de ideale locatie op de eerste rij van Jan Thiel's Vista Royal, dicht bij
winkels, restaurants, een fitnessruimte en een casino. Deze villa is ook de perfecte gezinswoning met voldoende ruimte
voor vrienden en familie. Het hoofdgebouw bevindt zich op de eerste verdieping en vanaf de enorme porch heb je uitzicht
op de omgeving en gedeeltelijk de Caribische zee. Die verdieping heeft een woonkamer, eetkamer, open keuken met alle
apparatuur, 1 grote slaapkamer met badkamer ensuite en walk-in closet. De begane grond bestaat uit 4 slaapkamers, 1
badkamer en een appartement met woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers en 1 badkamer. Het appartement kan
worden gescheiden van het hoofdgebouw. In de tropische tuin vindt u het zwembad en enkele relaxruimtes. Achter de
elektrische toegangspoort is voldoende ruimte voor meerdere auto’s Bel onze makelaar voor een afspraak om deze villa
zelf te ervaren VISTA ROYAL Vista Royal is een van de meest populaire wijken op Curaçao in Jan Thiel. Er is speciale
wijk beveiliging die 24/7 paraat staat. De indeling van het gebied is opgezet met ruime kavels en goede infrastructuur,
inclusief trottoirs en straatverlichting. De meeste voorzieningen liggen op loopafstand; supermarkten, winkels, bars,
restaurants, fitness, spa, casino, resorts, beach clubs en stranden. Het is ook dicht bij het Spaanse Water en op slechts 15
minuten rijden naar het centrum van Willemstad.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Vista Royal Ocean Villa + Apartment U3.
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