
L U X E  A P P A R T E M E N T E N

Exclusief wonen 
en genieten op

paradijselijk Curaçao!



Ontdek LaMaya Beach: uw eigen luxe appartement aan het Spaanse Water, de meest exclusieve baai van 

Curaçao. Ervaar hoe mooi het Caribische leven is als de zon uw huid kust en de passaatwind u verkoelt.  

Voel het zand tussen uw tenen op het privé-strand. Zie de kolibries dansen tussen de kleurrijke bloemen in de 

tropische tuin. Relax met een goed glas wijn aan één van de zwembaden of op uw riante terras. Hoor de palmen zacht 

ruisen. Geniet van de eeuwige zomer op Curaçao. 

Op deze exclusieve locatie is het project LaMaya Beach gerealiseerd. Appartementen verdeeld over 5 kleinschalige 

gebouwen, dit alles gesitueerd in een schitterende tropische tuin, met 2 zwembaden, palapa’s en een eigen strand.  

Alle appartementen hebben vanaf het ruime terras zicht op het water.

Uw appartement beschikt over een eigen parkeergelegenheid in een architectonisch ontworpen tropische tuin. Aan het strand zorgen kokospalmen voor  

verkoelende schaduw. Aan de twee luxe zwembaden vindt u palapa’s (overkappingen van gedroogde palmbladeren). Puur genieten!
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Ieder appartement heeft 2 slaapkamers en 2 separate badkamers en een ruime living. Aan de waterzijde van het 

appartement bevindt zich een breed terras. Dit is uw eigen Caribische oase, waar u helemaal tot rust kunt komen. 

Het overdekte terras is de verlenging van uw open woonkamer en beschermt u tegen de zon. De appartementen 

zijn verdeeld over 5 gebouwen, zo gesitueerd dat privacy gewaarborgd is en de zichtlijnen van elk individueel  

appartement vrij zijn.

Uw appartement bevindt zich op de begane grond of op de eerste verdieping. Vanaf de begane grond bevindt de entree 

zich aan het terras. De ingang voor de eerste verdieping is bereikbaar via een trap aan de achterzijde.

Appartement begane grond

Appartement verdieping



La Maya Beach
Dit project is een ontwikkeling van de Triangle 

Group in samenwerking met de gerenommeerde 

architect Henk Bolivar (Bo! Architektura). 

Beide partijen hebben vele jaren ervaring met de 

ontwikkeling en realisatie van luxe woningbouw-

projecten op Curaçao. 

Wilt u meer weten over LaMaya Beach, 

kijk dan op www.lamayabeach.com
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Uitzicht vanaf het project

‘LaMaya Beach’ ligt op 10 minuten van Willemstad en op minder 

dan een half uur van Hato International Airport. 

No rights whatsoever can be derived from this publication.

Curaçao
Het eiland dat alles heeft 

Natuurlijk vindt u op Curaçao mooie natuur 

en enkele van de mooiste stranden ter 

wereld, met spierwit zand en azuurblauw 

water. Maar er is véél meer: een bruisend uitgaans-

leven, een rijke cultuur, een historische binnenstad die 

in zijn geheel tot het UNESCO-werelderfgoed behoort, 

eindeloze (onder)watersportmogelijk heden, een 

fenomenaal carnaval, het jaarlijkse Curaçao North 

Sea Jazz, schitterende golfbanen, een goed verzorgde 

infrastructuur en vriendelijke mensen die u gewoon in 

het Nederlands te woord kunnen staan. Curaçao is een 

veelzijdig paradijs.
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