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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Grote Berg House + 2 Apartments
Banda Bou  CuraÃ§ao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Alexander de Rooij
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 513-7933 
alexderooij@century21numberone.com
century21numberone.com

Te Koop
Huizen

ANƒ 550,000
EU€ 0 · US$ 307,860

Uitzicht: Zicht op het land

Slaapkamers: 5

Badkamers: 4½

Woonoppervlakte: 321 mÂ²

Perceeloppervlakte: 810 mÂ²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Recent geschilderd
Goed onderhouden

 Keukenapparatuur
Gasfornuis
Koelkast
Magnetron

 Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 

Parkeren - soort
Oprit
Grind

 Parkeren - plaats
Overvloedige parkeergelenheid

 Parkeren - bezoekers
Voldoende parkeergelenheid

 

Opslag
Goede opslag

 Airconditioning
Gedeelde niveaus airconditioning

 Was
Geen wasmachine/droger

 

Toegang tot strand
Dichtbij het strand

 Terrein
Terrein
Groot omheind terrein

 Patio-Dek-Porch
Patio
PrivÃ© patio
Porch

 



Dichtbij
Speeltuin
Winkels
Golfbaan
Centrum
Fitness centrum
Tennisbanen
Agrarische Activiteiten
Kerk(en)
Basisschool
Middelbare school
Ziekenhuis
Park-groen gebied
Universiteit
Commerciele activiteiten
HBO
Industriele activiteiten
Publieke transport
Recreatieve activiteiten
Gemeenschappelijke ruimte
Vliegveld
Restaurants
Casino(s)

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

 Locatie eigenschappen
Openbaar vervoer
Op de route van een bus



Toelichting

Deze geweldige woning, gelegen aan de rustige kant van de Grote berg, heeft een geweldig briesje en een
adembenemend uitzicht over de noordkust en de Caribische zee. Bij aankomst bij de accommodatie ziet u dat de ruime
kavel veel mogelijkheden biedt. Het pand beschikt over twee verdiepingen, de begane grond heeft een zeer ruime
woonkamer en keuken achter de keuken is een grote wasruimte. Het open concept woonkamer en keuken sluit aan op de
veranda met uitzicht op de oceaan. Op de begane grond zijn ook twee grote appartementen die kunnen worden verhuurd
of als gastenkamers worden gebruikt. Elk appartement heeft een slaapkamer, een kleine keuken, een ruime badkamer en
een woonkamer. De appartementen hebben aparte ingangen, zodat de privacy niet wordt verstoord. Op de eerste
verdieping zijn er drie slaapkamers en twee badkamers, welke een geweldig uitzicht bieden. Het pand is zeer goed
onderhouden en beschikt over 110/220v. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een bezichtiging. GROTE
BERG Grote Berg is een populaire woonwijk gelegen in het noordwesten van Willemstad. Het is een relatief nieuwe wijk.
Dit rustige gebied is slechts 10 minuten rijden naar de luchthaven (Hato), supermarkten, scholen en verschillende mooie
stranden. Het centrum van Willemstad ligt op 15 minuten rijden met de auto.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Grote Berg House +2 Apartments
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