
RefNo# 512507 MLS# 1144431

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

Jan Sofat Luxury Villa + Guest House
Willemstad Oost  Curaçao

Office Century 21

Kantoor: (599 9) 737-0201 
info@c21curacao.com
https://century21numberone.com

Te Koop
Huizen

US$ 975,000
ANƒ 1,755,000 · EU€ 908,739

RefNo#: 512507

Plaats: Willemstad Oost

Landen: Curaçao

Woning: Huizen

Uitzicht: Uitzicht op de zee

Slaapkamers: 7

Badkamers: 6

Woonoppervlakte: 491 m²

Perceeloppervlakte: 1,310 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Keukenapparatuur
Vaatwasmachine
Fornuis
Koelkast + Water/ijs verdeler

 Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 

Parkeren - soort
Garage

 Opslag
Goede opslag

 Beveiliging
Beveiligings beamte
Beveiligde poort

 

Airconditioning
Airconditioning

 Toegang voor boten
Toegang voor boot

 Terrein
Groot omheind terrein

 

Patio-Dek-Porch
Dek
Balkon
Omringend terras

 Dichtbij
Park-groen gebied
Publieke transport
Recreatieve activiteiten
Restaurants

 Zwembad
Opbouw zwembad

 



Kamers
Keuken
Woonkamer
Wasruimte
Kelder
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer
Opslagruimte
Gang

 Opvallende kenmerken
Hot Tub
Inloopkast

 Locatie eigenschappen
Openbaar vervoer
Toegang tot het water
Rustige omgeving

 

Vloeren
Tegels

 Keuken
Centraal kookeiland

 Badkamer
Jacuzzi badkuip
Aparte douche

Toelichting

In de rustige gated community van Jan Sofat ligt deze meesterlijk gebouwde villa. Betoverend van buiten de poort, zal de
unieke villa u inspireren vanaf het moment dat u binnenkomt. Bestaande uit een grote hoofdvilla onberispelijk ontworpen
om te profiteren van het uitzicht op het water, een groot apart gastenverblijf aan de achterkant en het uitgestrekte
natuurgebied daarachter. Het grote zwembad en de aangelegde tuin passen harmonieus bij de architectuur, omdat elke
vierkante meter opzettelijk is ontworpen om een werkelijk onvergelijkbare ervaring te creëren. Bij binnenkomst via de
hoofdingang heeft u de mogelijkheid om te parkeren in uw ruime garage voor twee auto's of op de ruime oprit. Vanaf de
stenen oprijlaan heeft u toegang tot de villa via de grote dubbele deur die leidt naar het open design, het centrale
gedeelte in atriumstijl. Een scheidingswand scheidt het gebied. Langs de zijkant rechts bevind zich een kantoorruimte en
een gedeeltelijke badkamer en links de keuken. Het eerste terras is toegankelijk via grote glazen schuifdeuren. Als u
omhoog kijkt in het centrale gedeelte, ziet u direct de open overloop op de tweede verdieping, waardoor een gevoel van
verbinding ontstaat in de villa die is uitgerust en klaar voor een grote kroonluchter. Het delen van het centrale gedeelte
van de villa aan de andere kant is de woonkamer die rechtstreeks verbonden is met grote glazen schuifdeuren naar de
tweede patio met uitzicht op het zwembad. Vanuit de garage heeft u directe toegang tot de wasruimte / bijkeuken met een
tweede grote Amerikaanse koelkast / vriezer en veel bergruimte. Via de volgende deur komt u op de kruising met zowel
de keuken als het eerder genoemde centrale gedeelte. Nu gericht op de keuken, zorgt het onberispelijke ontwerp voor
een open en statige uitstraling. Een lang centraal kookeiland met aan één kant een verhoogd aanrecht met een enorme
oven en een 6-delig fornuis erboven perfect in elkaar grijpend. De brede kraan aan de andere kant vergezeld van de
ramen die voor natuurlijke verlichting zorgen en een lange reeks hoogwaardige kasten met twee glazen deuren centraal
geplaatst om te pronken met uw verzameling sterke dranken en wijnen. Er is zelfs een verfijnd uitziende magnetron
ingebouwd in de kast. Aan de andere kant daarvan bevindt zich nog een glazen schuifdeur die nog meer natuurlijk licht
geeft en toegang geeft tot de gemeenschappelijke ruimtes van de villa en het zwembad. Een trap in het centrale gedeelte
leidt u naar de woonvertrekken van de villa. Hier zijn drie slaapkamers, een daarvan is de hoofdslaapkamer en natuurlijk
de overloop waardoor u beneden kunt kijken. De hoofdslaapkamer is ruim, voorzien van airconditioning en bevat houten
luiken voor een zacht briesje en een terras met uitzicht op het zwembad en het water / natuurlijke landschap achter de
villa. Een lusvormige gang rondom de kamer biedt gemakkelijke toegang tot de grote en-suite badkamer met een
bubbelbad, aparte douche, wastafels voor hem en haar en tot slot een grote inloopkast. De twee andere slaapkamers
(waarvan er nu een extra kantoor is) bevatten beide inbouwkasten voor airconditioners en een eigen badkamer. De grote
buitenkant van de villa op het hoogste niveau bestaat uit een breed betegeld gebied dat de patio's en het zwembad
omvat, het prachtige zwembad zelf bevat ook twee lounge style zitjes en een waterval effect aan de andere zijde van het
zwembad. Rond dit gebied heb je kleurrijke tropische planten en verschillende palmbomen. Dit hele gebied verbindt
harmonieus met het open ontwerp van de villa en natuurlijk het inspirerende natuurlijke uitzicht achter en de Spaanse
Waterbaai. Achter een poort aan de overkant komt u op een lange loopbrug die de hoofdingang van de villa via een korte
trap met het appartement verbindt. De loopbrug is zeer veilig met extra poorten, omarmd door een stuk grote palmbomen.
Dit opzettelijke ontwerp was betrokken voor totale privacy voor zowel de bewoners van de villa als het gastenverblijf. Na
het afdalen van de trap naar het lagere niveau van het perceel, zult u onmiddellijk merken hoe ruim zowel het
appartement als het land eromheen is, bedekt met weelderig groen kunstgras. Het appartement beschikt over twee grote
slaapkamers met airconditioning, een gedeelde badkamer en een volledig onafhankelijke studio met kitchenette, een



eigen badkamer en airconditioning. In het ruime centrale gedeelte is een lang kookeiland, ruim genoeg voor iedereen om
te eten en samen te komen en een kitchenette met een koelkast / fornuis en een magnetron. Daarachter is een kleine
lounge. Glazen schuifdeuren aan beide zijden zorgen voor een uitstekend open gevoel en gemakkelijke toegang tot het
buitenterras. Extra voorzieningen die gedeeld worden door zowel de villa als het appartement zijn 24 zonnepanelen,
overdekte terrassen, balkenplafonds, zowel 110- als 220-volt stopcontacten en superieure hoogwaardige bouwmaterialen
die vergelijkbaar zijn met die van een vijfsterrenresort zoals Bali-hout gevonden in de villa. Verder zijn er overal
rookmelders en een alarmsysteem. Aanwezig in de gated Jan Sofat gemeenschap is er ook een jachthaven zodat je
toegang hebt tot de wateren waar de villa een uitstekend uitzicht op heeft en 24 uur bemande beveiliging bij de poort.
Neem vandaag nog contact met ons op en plan een bezichtiging! JAN SOFAT Jan Sofat is een luxe omheind villa park,
rustig gelegen aan het Spaanse Water. Het resort beschikt over een 24/7 bemande security poort, beveiliging rondes en
alarmsysteem. In deze woonwijk zijn veel luxe huizen gelegen op de heuvels, allemaal profiteren ze van de koele bries
en een aantal van hen hebben een spectaculair uitzicht op de Tafelberg en het Spaanse Water. Alle bewoners hebben
toegang tot de gemeenschappelijke jachthaven en een speeltuin voor de kinderen. De meeste voorzieningen, zoals
stranden, winkels en restaurants liggen op slechts enkele minuten afstand en het centrum van Willemstad ligt op 15
minuten rijden.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Jan Sofat Luxury Villa + Guest House
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