
Status: Te koop
Titel: Eigendom
Type: Villa

Woonopp.: 350 m²
Perceelopp.: 600 m² 
Woonlagen: 2

Kamers: 6
Slaapkamers: 4
Badkamers: 3
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Woning te koop

  Keizerstraat 112 
Paramaribo 

Suriname

Pater Weidmanstraat nr. 28
EURO € 399.000

Exclusieve stadsvilla met zwembad in de de wijk Rainville

 
 

 
 

 
 

Piquero Ong-A-Swie
+597 891 6684  
piquero@surgoed.com

 

Pater Weidmanstraat • Rainville • Paramaribo • Suriname

Exclusief wonen in de nabijheid van het centrum en op
steenworp afstand van de bekende Anton Dragtenweg. Het is
mogelijk! Een bijzondere en exclusieve stadsvilla op locatie in
de wijk Rainville. Het is een rustig en populair woongebied,
dat gekenmerkt wordt door smalle straten, waardoor er geen
sprake is van intensief en zwaar verkeer. Het is een prettige
woonijk waar u deze statige en tijdloos ontworpen hoogbouw
woning treft. De woning heeft een royale woonoppervlakte
van iets meer dan 350 m2, die verdeeld is over 2 woonlagen,
die overigens ook volledig zelfstandig bewoond kunnen
worden.

Rondom de woning resteert er nog 430 m2(!) aan terrein. Dit
is ingevuld als een fraai ingerichte tuin met een riant groen
gazon, wat door een hoge haag – voor een verhoogde
privacy – gescheiden wordt van een verkoelend zwembad

met gazebo. Alle voorwaarden zijn dus aanwezig om ultiem
te relaxen en te genieten in uw eigen omgeving met een
vakantiegevoel.

De ervaring en beleving bij een bezichtiging zal ongetwijfeld
bevestigen dat er niets te veel over deze woning beschreven
staat, eerder zult u verrast worden door de vele extra’s die
niet vermeld staan. De woning is absoluut een parel in de
omgeving. Voor de gestelde prijs van deze woning is als
extra bijzonderheid dat de volledige inboedel met de
kostbare meubels en andere voorzieningen in de prijs
inbegrepen zijn! Exclusiviteit en klasse is binnen uw bereik.
Belt u voor meer info of voor een bezichting naar uw
makelaar!
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https://maps.google.com/maps?ll=5.835706,-55.134928&z=17&t=h&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3

