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Welkom op de website van Pen Alley Curaçao. 

 
Gelegen op een van de mooiste locaties van Curaçao, aan de Penstraat met direct uitzicht over 

de Caribische Zee. Gelegen tussen het authentieke Punda, Willemstad en de moderne uitgaansgelegenheden van 

Mambo Beach, direct naast de prachtige wijk Pietermaai. 

 
Hier worden  50 duurzame, energiezuinige "apphotel" appartementen ontwikkeld. 

 

Het landhuis "De Goede Hoop" is het centrale middelpunt van dit gehele project en zal dienen als receptie met 
ontvangstruimte als mede een horeca gelegenheid voor zowel de eigenaren als gasten.  

 

De appartementen zijn van alle gemakken voorzien, luxueus ingericht en hoogwaardig afgewerkt. 
 

De oppervlakten zijn verkrijgbaar vanaf 100 m² met minimaal 2 grote slaapkamers voorzien van een 

eigen badkamer en suite.  

 
Schakeling tussen appartementen behoort tot de mogelijkheden, hierdoor kunnen appartementen ontstaan van 

maar liefst 400 m². 

 
De Grote lichte woonkamer voorzien van een mooie open keuken en een terras dat ruimte biedt voor 

een  heerlijk lounge bank en een gezellige eettafel.  

Daar kunt U heerlijk genieten van de koele passaatwind met het prachtige uitzicht over de Caribische zee. 

 
Neem vandaag nog contact met ons op en geniet van de " Unique lifestyle living at Curaçao" 

 

 
Welcome to the website of Pen Alley Curaçao. 

 
Located on one of the most beautiful locations of Curaçao, on Penstraat with direct view over the Caribbean Sea.  

Located between the authentic Punda, Willemstad and the modern nightlife of Mambo Beach, right next to the  

beautiful Pietermaai district. 

 

50 sustainable, energy-efficient "apphotel" apartments are being developed here. 

 

The country house "De Goede Hoop" is the central center of this entire project and will serve as reception with reception 

area as well as a catering facility for both owners and guests. 

 

The apartments are fully equipped, luxuriously furnished and finished to a high standard. 

 
The surfaces are available from 100 m² with a minimum of 2 large bedrooms with el en suite bathrooms. Connection 

between apartments is possible, so apartments of no less than 400 m² can be created. 

 

The Large bright living room with a beautiful open kitchen and a terrace that offers space for a lovely lounge sofa and a 

cozy dining table. 

There you can enjoy the cool trade wind with the beautiful view over the Caribbean Sea. 

 

Contact us today and enjoy the "Unique lifestyle living at Curaçao" 

 


