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Status: Te koop
Titel: Eigendom
Type: Hoogbouw

Woonopp.: 150 m²
Perceelopp.: 526 m²
Woonlagen: 2

Kamers: 4
Slaapkamers: 2
Badkamers 2

W0826B6

Woning te koop

  Keizerstraat 112
Paramaribo

Suriname

Palm Grovelaan 2
EURO € 119.000

Hoogbouwwoning in Caribische stijl te Palm Grove

Wonen in de gated community Palm Grove in een sfeervol
ingerichte en in Caribische stijl ontworpen hoogbouwwoning.
De woning ligt direct bij de ingang naar het project, wat het
voordeel heeft dat er continue toezicht is van de
projectbeveiliging op de woning. De woning heeft een
woonoppervlakte van 150 m2 – niet riant, maar zonder twijfel
zeer comfortabel verdeeld over 2 lagen. Hierdoor resteert
een ruim en voor een groot deel bestrate buitenterras. Op het
terrein bevindt zich ook een omgebouwde container met
overkapping, wat heel praktisch dienstdoet als carport en
opslagruimte voor gereedschap en onderhoudsmaterialen.
Aan de frontzijde van de woning treft u de ‘porch’ wat
kenmerkend is in de Amerikaanse-Caribische bouwstijl. Het
is een gezellige veranda met overkapping van waar u uitzicht
heeft op de tuin en de voorzijde van het project.Een

functioneel ingerichte keuken, eveneens uitgevoerd in
uitstekende kwaliteit hout, met een gezellig eetgedeelte
completeren de aangename Caribische sfeer die deze
woning zo bijzonder maakt. Op de benedenverdieping
bevindt zich ook een logeerkamer, een badkamer, een
gastentoilet en is de toegang naar de garage voor 1 auto. De
prominente houten trap leidt u naar de bovenverdieping, waar
u in de royaal verlichte living terechtkomt, wat eigenlijk goed
beschouwd als een soort serre op de bovenverdieping
omschreven kan worden vanwege de raampartijen. Het
effect is een uniek en wijds uitzicht op de omgeving tot aan
de Wijdenboschbrug. Op de verdieping is ook de relatief
ruime hoofdslaapkamer met bad-toilet en een knus balkon
op de windzijde, waardoor deze ruimte aangenaam gekoeld
kan worden gedurende de hete en benauwde dagen.
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