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Te Koop
Huizen

US$ 1,170,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Uitzicht: Zicht op het eiland

Slaapkamers: 5

Woonoppervlakte: 525 m²

Perceeloppervlakte: 1,194 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Splinternieuw

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Keukenapparatuur
Electrisch fornuis
Koelkast
Vaatwasmachine

 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - soort
Carport

 Parkeren - bezoekers
Met parkeerplaats voor bezoekers

 

Opslag
Goede opslag

 Airconditioning
Airconditioning

 Was
Wasruimte

 

Toegang tot strand
Dichtbij het strand

 Terrein
Aangelegd terrein

 Patio-Dek-Porch
Porch

 

Dichtbij
Golfbaan
Park-groen gebied
Restaurants

 Zwembad
Zwembad op het terrein

 Gym/Fitness centrum
Tennisbaan op het terrein

 

Kamers
Keuken
Woonkamer
Wasruimte
Hoofdslaapkamer
Gastentoilet
Badkamer
Veranda

 Opvallende kenmerken
Luxe
Gesloten gemeenschap
Inloopkast
Open Concept

 Locatie eigenschappen
Rustige omgeving





Toelichting

In een woord: schitterend! Deze hoog gelegen, buitengewoon luxe, met duurzame materialen afgewerkte villa biedt een
fantastisch uitzicht over het eiland. De villa is onder architectuur gebouwd en de praktische indeling is uitstekend
doordacht. De villa is symmetrisch opgebouwd. In het hart bevinden zich de entree, de ruime en hoge woonkamer met
zicht op de fraaie houten kapconstructie, de porche en last but not least een prachtige ‘infinity pool’. Zowel op de porche
als in het zwembad is genieten het sleutelwoord. De heerlijke bries en het fascinerende uitzicht geven u een voortdurend
vakantiegevoel. Aan weerszijden van de hoofdbouw bevinden zich twee lagere bouwmassa’s. Aan de linkerzijde drie
slaapvertrekken met elk een eigen badkamer, waarbij de masterbedroom opvalt door zijn ruime afmetingen, uitgekiende
plaatsing van de ‘walk in closet’ en de luxe uitvoering van de badkamer. Bovendien biedt deze slaapkamer direct
toegang tot het terras en zwembad. Ter rechterzijde, direct grenzend aan de woonkamer en de porche bevinden zich de
prachtige keuken en bijkeuken/berging die qua uitsrusting niets te wensen overlaten. De bijkeuken heeft een eigen
ingang en is zo direct verbonden met de ruime carport, met plek voor twee auto’s. Ook aan uw gasten is gedacht! De
lager gelegen verdieping heeft twee mooie slaapkamers, die ook elk zijn voorzien van een badkamer. Het huis is
voorzien van zonnepanelen met een vermogen van 10 Wp. Uw energierekening is daarom altijd lekker laag! Wilt u zelf
overtuigd worden van de schoonheid van deze villa? Aarzel dan niet een vrijblijvende bezichtigingsafspraak te maken
met een van onze makelaars! BLUE BAY Blue Bay Golf & Beach Resort is een van de meest exclusieve resorts van het
eiland en biedt de perfecte mix van het woon- en resort-stijl leven. Het resort beschikt over een schitterend eigen strand,
spectaculaire 18 holes golfbaan, 24/7 bemande security poort, een clubhuis, culinair restaurant, tennisbaan,
fitnesscentrum en nog veel meer. De luchthaven 'Hato' en supermarkten liggen dichtbij het resort. Een rit naar het centrum
van Willemstad duurt slechts 5 minuten.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Blue Bay Splendid Island View Villa BT-38.
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