
MasBango Beach Resort

WOW, WHAT A VIEW!





MasBango Beach Resort
LUXE WONEN OP CURAÇAO



  Woningen met het mooiste 
       uitzicht van het eiland.
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MasBango Beach Resort

MasBango Beach is een resort van zes 

exclusieve appartementsgebouwen met elk 

vier luxe appartementen. Het resort is direct 

gelegen aan het Spaanse Water en bestaande 

uit circa 8.000 m2 subtropische tuinen, fraai 

aangelegd zwembad, heerlijke schaduw-

terrassen en een wit privéstrand. 

Wow, what a view! 

Curaçao Dream Property biedt een uitgebreide 

keuze in woningen en appartementen, zowel 

koop als huur. Alle woningen kenmerken 

zich door de unieke bouwkwaliteit van de 

projectontwikkelaar Spaanse Water Grond 

Ontwikkeling N.V. Mooi aangelegde en bevei-

ligde resorts op de allerbeste en mooiste 

plekjes van Curaçao. 
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Veilig

Het complex is een veilig en geheel ommuurd 

resort met bewaking en biedt veel privacy. Er 

is toegang middels een elektrische poort met 

afstandsbediening. Elk appartement heeft twee 

parkeerplaatsen op het afgesloten terrein en 

de bewoners hebben de mogelijkheid om een 

eigen aanlegplaats, voor een boot, te huren bij 

Marina de Kleine Wereld. MasBango Beach 

resort is zeer gunstig gelegen ten opzichte van 

diverse restaurants, stranden en supermarkten.
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Leven aan het water

Het resort ligt direct aan het Spaanse Water en 

heeft een mooi wit privéstrandje. Vanuit het 

zwembad kun je luisteren naar de rustgevende 

golfbewegingen en het gefl uit van tropische 

vogels. Het zwembad heeft aan weerszijden 

een paar treden onder water die naar het die-

pere gedeelte gaan. Het loopt verder af naar 

ongeveer één meter tachtig diep. Verder vind 

je er een gezellige palapa, waar je kunt bar-

bequen en comfortabele (lig)stoelen, zodat je 

de avonden heerlijk aan het zwembad (of 

strand) kunt doorbrengen.
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Architectuur

De schitterende appartementen van Mas-

Bango zijn ontworpen door de bekende 

architect Jean Pierre Agniel, geheel in tradi-

tionele koloniale stijl en gebouwd volgens 

eigentijdse Europeese kwaliteitsnormen. 

Binnen en buiten

De zeer ruime appartementen hebben alle 3 

slaapkamers en variëren in grootte tussen 

de circa 160 en 175 m2. Dankzij de grote 

terrassen en porches kunt u optimaal genieten 

van het heerlijke buitenleven, de strelende 

passaatwind en het geweldige uitzicht over 

het Spaanse Water en de Tafelberg.  
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Badkamer

Genieten van een luxe badkamer, wat 

betekent ontspannen zonder zorgen. De 

luxe badkamers kenmerken zich door 

hoogwaardige, natuurlijke materialen. 

In elk appartement is de hoofdbadka-

mer voorzien van dubbele wastafels met 

prachtige kranen en een wandcloset.

Keuken

De ruime woonkamer met open keuken 

is voorzien van een natuurstenen vloer, 

stucwerk wanden en stucwerk plafond. 

De open keuken is voorzien van een 

nieuwe keukeninrichting in U-vorm-

opstelling met o.a. een mooi werkblad, 

keramische kookplaat, rvs-afzuigkap, 

vaatwasser, oven, magnetron en Ameri-

kaanse koelkast met vers gefi lterd water 

en ijsblokjesmachine.



PENTHOUSE

Omschrijving Penthouse * Oppervlakte circa 175 m2 (splitlevel met een eigen 2e verdieping naar 3e slaapkamer, bad-

kamer en study) * 3 slaapkamers (airco), 3 badkamers * Masterbedroom met grote en compleet ingerichte luxe walk-

in-closet * Luxe keuken (NL), Amerikaanse koelkast (LG) met ijsmachine, vaatwasser, combimagnetron, e.d. * Luxe 

badkamers (NL) * Kunststof kozijnen met dubbel (isolerend) glas (Duitsland) * Mooie (porseleinen) vloertegels * Grote 

woonporch * Half open vide tbv kantoorruimte of speelruimte * Mooie houten plafonds, circa 5.5 meter hoog (hoogste punt) 

* 2 parkeerplaatsen * Spectaculair uitzicht en ideaal op de wind.
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BEGANE GROND

Omschrijving Begane grond * Oppervlakte circa 160 m2 * 3 slaapkamers (airco), 2 badkamers * Masterbedroom met 

grote en compleet ingerichte luxe walk-in-closet * Luxe keuken (NL), Amerikaanse koelkast met ijsmachine, vaatwas-

ser, combimagnetron, e.d. * Luxe badkamers * Kunststof kozijnen met dubbel (isolerend) glas (Duitsland) * Mooie 

(porseleinen) vloertegels * Grote woonporch met extra groot terras (overdekt met houten pergola en natuurlijke 

begroeiing) * Nette opbergruimte achter gesloten deur * Aparte ruimte voor wassen en bijkeuken * 2 parkeerplaatsen 

* Spectaculair uitzicht en ideaal op de wind.
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Huren of kopen? 

MasBango Beach Resort is werkelijk het beste van het beste van wat er op Curaçao verkrijgbaar 

is. Voor een optimale woonomgeving worden, middels minimale huurperiodes van 6 maanden, 

vakantiegangers uitgesloten. Als je niet van plan bent lang op dezelfde plaats te blijven wonen en 

het moeilijk in te schatten is waar je binnen enkele jaren zal werken en wonen, zal huren waar-

schijnlijk de interessantste keuze zijn. Als je wat honkvaster bent, ben je op termijn beter af als 

eigenaar. Laat hieronder je beste opties invullen.

Notities

Begane grond G-1

Begane grond G-2

Penthouse G-3

Penthouse G-4

Begane grond H-1

Begane grond H-2

Penthouse H-3

Penthouse H-4

Begane grond I-1

Begane grond I-2

Penthouse I-3

Penthouse I-4

Begane grond J-1

Begane grond J-2

Penthouse J-3

Penthouse J-4

Begane grond K-1

Begane grond K-2

Penthouse K-3

Penthouse K-4

Begane grond L-1

Begane grond L-2

Penthouse L-3

Penthouse L-4
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