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Bon Bini na
dushi Kòrsou

Curaçao Huisvesting: jouw
verblijf in de Nieuwestraat
Het succes van jouw
buitenland-ervaring
wordt mede bepaald door
je nieuwe thuis. Onze
twee panden staan naast
elkaar, midden in hartje
Pietermaai, in de
Nieuwestraat, nummer 3
en 5.
Jouw contactpersoon is
Stacy-Caine Trotman

Onze studentenhuizen zijn al vanaf de
Julianabrug bij aankomst - vanaf Hato
vliegveld - te herkennen. Met hun frisse,
nieuwe kleuren, vormen ze een markant
onderdeel van deze dynamische straat.
Wij kijken ernaar uit jou te verwelkomen in
één van onze studentenkamers of studio's. Je
zult je hier al snel thuisvinden: bon bini na
dushi Kòrsou!
Email:
info@curacao-huisvesting.com

Midden in een
bruisend en kleurrijk
Pietermaai

Pietermaai: de nieuwe
hotspot van Curaçao wordt
ook wel het 'Caribische Soho'
genoemd en niet voor niets....
Pietermaai is een wijk vol
mysterie, vertier, creativiteit
en plezier!

Onze studentenwoningen bestaan uit standaard
studentenkamers en enkele studio's. De panden
staan naast elkaar in een omheind deel, afgesloten
met hekken. Wij hechten veel waarde aan jouw
veiligheid en daarom loopt er ’s nachts een bewaker
door de wijk. Samen zorgen we voor een veilige
omgeving voor jou en je spullen!

Op loopafstand vind je hier
boetiek hotels, kleine winkels,
gezellige cafés, beach clubs en
top-rated restaurants waardoor er zowel ‘s avonds als
overdag altijd wat te doen is.

Alle voor jou belangrijke gegevens en details worden
persoonlijk met jou gedeeld inclusief huurovereenkomst, betalingsvoorwaarden en huisregels.
Goed om te weten:
Je woont met gemiddeld 8 personen op een etage
Samen deel je keuken, toiletten en douches
We hebben een patio waar je heerlijk kunt chillen
Kleine koelkastjes zijn te huur voor op je kamer
Afspraken voor logees (mits tussen 18-30 jaar) zijn
mogelijk en dienen vooraf aangemeld te worden
Centrale ruimtes worden 1x per week
schoongemaakt; je kamer dien je dus zelf schoon te
houden
Je komt in de tropen wonen, wees bewust van alles
wat je doet i.v.m. hygiène en ongedierte
Huisdieren zijn niet toegestaan en roken kan alléén
op de buitenterreinen - niet binnen!

Het centrale busstation van
Punda is tevens op loopafstand. Stadsstrandjes
(Marichi/Los Caballeros) tref
je op 5 min. lopen, het grotere
Mambo beach met zijn
vele strandtentjes is 10 min.
met de auto.

Jouw contactpersoon is
Stacy-Caine Trotman

Email:
info@curacao-huisvesting.com

