
RefNo# 512636 MLS# 1144573

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

Jan Sofat LXRY Resort First Floor Apartment
Willemstad Oost  Curaçao

Joey van Oosten
Broker

Mobiel: (599 9) 668-9627
Kantoor: (599 9) 737-0201 
joey@c21curacao.com
century21numberone.com

Te Koop
Appartementen

US$ 499,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Uitzicht: Zicht op het zwembad

Slaapkamers: 3

Badkamers: 3

Woonoppervlakte: 200 m²

Residentieel: Array

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Splinternieuw

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin
Bloemen tuin

 Keukenapparatuur
Allemaal nieuw!
Vaatwasmachine

 

Gemeubileerd
Deels gemeubileerd

 Parkeren - soort
Parkeerplaats
Binnen parkeren

 Parkeren - plaats
Overvloedige parkeergelenheid

 

Beveiliging
Beveiligings beamte
Beveiligde poort

 Airconditioning
Airconditioning

 Terrein
Terras

 

Patio-Dek-Porch
Balkon
Omringend terras

 Dichtbij
Winkels
Fitness centrum
Agrarische Activiteiten
Park-groen gebied
Commerciele activiteiten
Publieke transport
Recreatieve activiteiten
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Zwembad op het terrein
Ruim Inbouw zwembad

 



Kamers
Keuken
Woonkamer
Ontbijtkamer
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer
Gasten badkamer
En-Suite Bath

 Opvallende kenmerken
Luxe
Gesloten gemeenschap
Balkon

 Buitenwanden
Beton

 

Locatie eigenschappen
Rustige omgeving
Geen buren achter

Toelichting

Bij het betreden van de eerste verdieping vanaf de trap of de lift sta je versteld van de grote woonkamer die je voor je
vindt. Precies in het midden is er een moderne open keuken met uitzicht op het overdekte terras van 35 m2 langs de
zijkant van het gebouw. Wanneer u alle glazen schuifdeuren opent, zal de wind aangenaam verfrissen. Aan de
achterkant van het appartement bevinden zich 3 slaapkamers met elk een eigen badkamer. De hoofdslaapkamer heeft
een inloopkast en een balkon aan de achterzijde. Er is ook een apart gastentoilet, een ruimte voor de wasmachine, een
berging en een pantry. Er is airconditioning in alle slaapkamers. De totale afmeting van het appartement is 200 m2. In het
resort zijn er 6 eerste verdiepingen, een voor elk blok, er zijn er nog 2 beschikbaar in blok F en blok C. De bouw zal in
2020 worden voltooid. Mis deze kans niet! Bel ons voor een bezoek vandaag! JAN SOFAT Jan Sofat is een luxe gated
community, rustig gelegen naast het Spaanse Water. Het resort beschikt over 24/7 bemande beveiligingspoort,
beveiligingsrondes en alarmrespons. In deze woonwijk zijn veel luxe huizen gelegen op de heuvels, allemaal profiteren
ze van de koele bries en sommige hebben een spectaculair uitzicht op de Tafelberg en het Spaanse Water. Alle
bewoners hebben toegang tot de gemeenschappelijke jachthaven en een speeltuin voor 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 LXRY Resort First Floor Apt.
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