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Studiereisverslag Bonaire    Reisdatum : 27- 29 september 2003. 
 
 
Sfeer     
Er heerst een zeer relaxte sfeer op het eiland. Alles is kleinschalig en gemoedelijk. 
Alles is afgestemd op duikers. De meeste accommodaties hebben een duikcentrum. Prachtige natuur. 
 
Doelgroep   
Duikers, snorkelaars, natuurliefhebber, surfers, rustzoeker. 
 
Natuur, interessante plaatsen. 

Droog, vlak tot heuvelachtig. Begroeid met struikgewas, cactussen 
afgewisseld door meertjes (met Flamingo’s). Mangrovebossen bij 
Lac Bay, prachtig begroeid met koraal.  
De Mangrove bossen bij Lac Bay zijn per kayak te ontdekken. Bij 
Lac Bay is het ook prima snorkelen. 
Bonaire heeft zeer veel duikspots, veelal vanaf de kant te bereiken. 
De meeste duikers hebben een huurauto met laadbak en rijden zelf 
naar de duikplekken. Deze worden aangegeven met witte stenen. 
Prachtige natuur om tochten te maken, georganiseerd of zelf per 

fiets, motor of auto.  
Nationaal park Washington Slagbaai, ideaal voor het maken 
van natuurexcursies, onder leiding van een gids. Hier is ook het 
Gotomeer, waar veel Flamingo’s leven. 
Sorobon Beach is een super surfplek, natuurlijk afgeschermd 
door een rif. 
Het zoutmeer is prachtig om te zien met kleuren van zacht rose 
tot diep lila! 
Zeer indrukwekkend zijn de slavenhuisjes. Ze zijn zo klein, 
onvoorstelbaar dat hier vroeger de slaven in woonden. 
 
Afmetingen 
39 kilometer lang en 12 kilometer breed.  
  
Stranden    
Er zijn weinig stranden. Sommige hotels hebben een klein privé strand. Het grootste openbare strand 
is Donkey Beach, vlakbij appartementen Belmar.  

Ook Sorobon Beach is een prachtig strand met geweldig azuurblauw 
water. Dit wordt echter grotendeels in bezit genomen door de 
surfers.  
Lac Bay is een zeer groot, wit strand. Hier kan men ook kayakken en 
snorkelen. Door de weeks heel rustig, in het weekend druk met 
lokale bevolking. Op deze stranden zijn geen faciliteiten zoals 
ligstoelen. Op Sorobon en Lac Bay is wel een strandtentje. 
 

Bekende (bad)plaatsen  
Er zijn geen echte badplaatsen op Bonaire. Kralendijk is de enige toeristische plaats. 
Rincon is de tweede grote plaats van het eiland. Hier woont uitsluitend de plaatselijke bevolking. 
Tijdens de eilandtour wordt deze plaats bezocht. 
 
Uitgaanstip  
In Kralendijk zijn wat restaurantjes en barretjes. Er zijn geen discotheken. 
 
Excursiemogelijkheden    
1. Duiken, snorkelen. 
2. Boottocht naar Klein Bonaire om te zwemmen, snorkelen, duiken. Vertrek o.a. bij Divi Divi hotel. 
3. Kayakken bij Lac Bay. 
4. Eilandtour met klein stukje nationaal park, slavenhuisjes, zoutmeer, Rincon, Sorobon Beach.  
5. Excursies door Nationaal Park Washington Slagbaai en het Gotomeer (Flamingo’s). 
5. (Kite) Surfen bij Sorobon Beach. 
7. Fietsen (standaard of mountainbike). Hou wel rekening met veel wind! 
 
Absolute aanrader    
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Eilandtour en kayakken bij Lac Bay.  
 
 
Prijsniveau     
De prijzen liggen op niveau van Nederland of hoger. 
 
Taal      
Papiamento. De meeste mensen spreken Nederlands en Engels.  
 
Beste reisseizoen  

December t/m maart. De rest van het jaar is het ook aangenaam 
op Bonaire, maar is de luchtvochtigheid hoger. In de ochtend wil 
er nog wel eens een bui regen vallen. Er is altijd een aangename 
wind. Ik was er in de warmste tijd van het jaar maar door de wind 
bleef het uit te houden. De gemiddelde temperatuur is 28 graden.
  
 

(Openbaar)Vervoer  
Is er niet veel en niet erg frequent. 
 
Vervoer tussen ABC eilanden  
Bon Air Exel vliegt meerdere malen per dag tussen de eilanden. Het ticket kunt u in Nederland boeken 
of ter plaatse. Van Curaςao naar Bonaire is slechts 15 minuten vliegen. Van Bonaire naar Aruba is 30 
minuten. Er zijn ook veerdiensten, maar minder frequent. 
 
Autorijden   

Is prima te doen. Het is heel rustig, zelfs bij de hoofdstad Kralendijk. 
De wegen zijn redelijk tot goed. Er zijn een paar stoplichten en er is 1 
rotonde op het eiland, omdat ze ook mee wilden doen….. 
Er wordt over het algemeen niet hard gereden. 
Pas wel op voor de ezels. Dit is het meest aangereden dier! 
 

Gezondheid   
Vaccinaties zijn niet verplicht. Informeer echter 6 weken voor vertrek bij uw GG & GD naar de actuele  
stand van zaken. 
 
Grensdocumenten   
Uw paspoort moet nog 6 maanden na thuiskomst geldig zijn. Een visum is niet noodzakelijk. 
 
Valuta/geldzaken   
Antilliaanse gulden (Florin). 100 Florin was in 2003 € 47,00. 
Alle gangbare Creditcards, Traveller Cheques, Dollars en Euro’s worden geaccepteerd. Er zijn diverse 
pinautomaten.  
 
Netspanning/stekker  
110 volt. Er zijn verschillende soorten stopcontacten. Een adapter/wereldstekker is derhalve handig  
om mee te nemen. 
   
Mobiel bellen    
Is, sinds feb. 2004, mogelijk op Bonaire met een normaal (2 bands) toestel. 
 
Tijdsverschil   
’s Zomers 6 uur, ’s winters 5 uur. 
 
Luchthaven   
De luchthaven is klein maar keurig, net nieuw in 2003. 
 
Vluchtduur   
9 – 10 uur. KLM vliegt enkele keren per week non stop. De andere dagen met een tussenstop op  
Aruba of Curaςao. 
 
Advies voor vertrek  
Neem een (wegwerp) onderwatercamera mee. Deze zijn in Nederland goedkoper.  
KLM controleert streng op overbagage!  
Neem luchtige, katoenen of linnen kleding mee. Ook een hoofddeksel tegen de zon, zonnebril en  
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Zonnebrand (hoge factor) mogen niet ontbreken.  
 
Overige opmerkingen    
Op Bonaire overheerst het respect voor alles wat groeit en bloeit. 
             
 
Bestemming : Kralendijk  

 
Sfeer     
Rustig en gemoedelijk, doet denken aan een klein 
provinciestadje. 
 
Doelgroep   
Klant welke houdt van ’s avonds rustig wat eten of drinken op 
een terrasje. Er zijn geen uitgebreide stapmogelijkheden, zoals 
discotheken 
 
Centrum 

Is kleinschalig, met voornamelijk toeristische winkels. Het is opgetrokken uit typisch Caribische 
gekleurde pandjes, heel sfeervol. Achter dit centrum bevinden, zich langs de haven met kleine 
boulevard, de restaurantjes. ’s Avonds is dit zeer sfeervol en wordt er nog wel eens een feestje 
gevierd op het plein.  
      
 
 


