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Coral Estate



LaMaya Coral Estate: unieke villa’s met zeezicht

LaMaya is onderdeel van het Coral Estate woongebied en ligt 
aan de zuidwestkust van Curaçao in een schitterend natuurge-
bied. LaMaya Coral Estate villa’s zijn uniek en staan garant voor 
rust, exclusiviteit en comfort. De bijzondere villa’s worden kant-
en-klaar opgeleverd zodat u direct kunt genieten van het Caribi-
sche leven. Zij zijn voorzien van een volwassen tropische tuin, 
3 of 4 moderne badkamers, een luxe Europese design keuken en een ver-
frissend privé-zwembad met een oneindige blik op de oceaan. 

Kiest u voor ultiem comfort? Dan bent u bij LaMaya Coral Estate aan het 
juiste adres. Een LaMaya Coral Estate villa kan namelijk gekocht worden 
inclusief smaakvol interieur. De villa wordt dan compleet ingericht, van 
bedden tot  tafelservies, door 2 gerenommeerde Nederlandse binnenhuis-
architecten die werkzaam zijn in Nederland en Curaçao.

Nr. 521
Nr. 521: Heeft een gastenverblijf met een aparte 

keuken en 3 slaapkamers onder de villa. 



Krachtige combinatie van 
design en functionaliteit

De LaMaya Coral Estate villa’s onderscheiden 

zich ten opzichte van andere villa’s door de 

krachtige combinatie van design en functionali-

teit. De woning is bijvoorbeeld zo gebouwd dat u 

het hele jaar door kunt genieten van de verfrissen-

de passaat wind. Ook heeft uw villa een adembe-

nemend uitzicht. U ziet vanuit het woongedeelte, 

het slaapgedeelte en vanuit het gastenverblijf 

de eeuwig betoverende Caribische zee met haar 

romantische zonsondergang. 

Ook uw gasten genieten van optimale luxe. 

Onder de villa is namelijk een gastenverblijf 

gebouwd, compleet ingericht met privé-ingang.

Zo kunt u uw familie en vrienden gastvrij 

ontvangen, maar blijft ook de privacy behouden.
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Bovenverdieping
3-slaapkamer woning

Benedenverdieping
gastenverblijf 
en berging



Zorgeloos beheer van uw woning 

Als bewoner kunt u gebruik maken van ‘Coral Estate Services’. 

De diensten bestaan uit:

• Tuin- en zwembadonderhoud

• Interieurverzorging

• Technische dienst

• Verhuurbeheer

• 24-uurs Bewakingservice

De unieke ligging van Coral Estate

Coral Estate (Rif St. Marie) ligt aan de zuidwestkust van 

Curaçao in een schitterend natuurgebied, op 15 minuten 

rijden van Hato International airport en een klein half uurtje van 

Willemstad. Met een kustlijn van 3 km, de ruime kavels en 

groenvoorzieningen biedt het resort, bewoners en toeristen veel 

rust, ruimte en veiligheid. 

Coral Estate grenst aan de ene kant aan een binnenmeer 

met zoutpannen en aan de andere kant aan de Caribische 

Zee. Op het binnenmeer verblijven prachtige fl amingo’s 

die in het zoute water hun voedsel vinden. Het is een mooi 

en rustiek gebied nabij het plaatsje St. Willibrordus waar-

in de grote kerk een oriëntatiepunt is. Het project is circa 

350 hectare groot. Het natuurlijke niveauverschil zorgt 

ervoor dat men vanaf bijna alle kavels ook werkelijk zicht heeft 

op de azuurblauwe zee!

De ontwikkeling LaMaya

LaMaya Coral Estate is ontwikkeld in samenwerking met de 

gerenommeerde architect Henk Bolivar die tevens de huis-

architect van Coral Estate is. Door jarenlange ervaring vooral 

op Coral Estate zijn de LaMaya woningen het hoogst haalbare 

niveau in haar prijsklasse.

Voor meer informatie:
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