Curaçao, 24 t/m 26 september 2003.

Bezochte gebieden
Willemstad en omgeving, Jan Thiel Baai, Spaanse
water (Jan Sofat) en achterland van Willemstad.
Jan Sofat is een (beveiligde) luxe villawijk gelegen
aan het Spaanse water. Hier kom je normaal
gesproken niet zomaar in. Er schijnen veel V.I.P.’s
te een huis te hebben, zoals Gloria Estefan en Prins
Willem Alexander.

Sfeer
Op het eiland heerst een relaxte sfeer. Het is er rustig, ondanks het grote aantal toeristen. Men gaat
veelal op eigen gelegenheid het eiland verkennen waardoor grote mensenmassa’s niet voorkomen.
Vriendelijke, gastvrije bevolking. Veilig gevoel. Als toerist merk je niets van de drugsproblematiek.
Doelgroep
Voor iedereen geschikt, zowel rustzoeker als gezin met kinderen dat vermaak zoekt. Prima geschikt
voor huwelijksreizigers. Goede bestemming voor klanten welke geen vreemde taal machtig zijn!
Uitermate geschikt voor reizigers welke zelf wat willen ondernemen.
Duikers en snorkelaars!!!
Op het eiland zijn diverse rustige plekjes te vinden wanneer je met de huurauto op stap gaat. Er zijn
leuke excursies te maken, ook voor een gezin. Ook is er een grote variatie in accommodaties, voor elk
wat wils.
Natuur, omgeving
Over het algemeen vlak tot heuvelachtig met
struikachtige begroeiing en cactussen. De noordkant is
ruiger en heeft hogere heuvels.
Er zijn meer dan 60 duiklocaties. Vanaf het strand kunt u
duiken bij het Lions Dive hotel. Er zijn veel duikscholen,
veelal bij de hotels. Snorkelen kan op diverse plaatsen.
Stranden
De zuidkant heeft de mooiste baaien en stranden. Veel
stranden zijn privé-stranden van hotels of er moet entree
betaald worden.
Bekende (bad)plaatsen
Op Curaçao heb je geen specifieke badplaatsen. Het uitgaansleven speelt zich hier voornamelijk af in
de Beachbars, gelegen bij de diverse baaien, ten zuiden van Willemstad. Het bekendste is Mambo
Beach, waar soms tot laat in de nacht 1400 mensen feest vieren, op het strand!
Uitgaanstip
Mambo Beach, zie verder bij de plaatsbeschrijvingen.
Excursiemogelijkheden
1. Seaqarium met Dolphin Aacademy, gelegen vlakbij Lions Dive hotel.
Zwemmen met dolfijnen mogelijk! Op de Dolphin Academy kunt u meerdere
dagen meelopen met de Dolfijnentrainer. Voor zowel volwassenen als
kinderen. Voor meer informatie kunt u terecht bij mij of op de website:
www.dolphin-academy.com.
2. Willemstad
3. Struisvogelfarm
4. Kruidentuin “’Den Paradera”van Dinah Veeris.
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5. Christoffelpark
6. Boottochten, o.a. met Miss Ann
7. Venezuela, Arbuba en Bonaire. Allen slechts 15 minuten vliegen
Absolute aanrader
Seaqarium, zwemmen met dolfijnen!
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 Curaçao, 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.
Bijzonderheden
/ Groepsarrangementen
Op Curaçao is veel mogelijk. Voor groepen zijn speciale arrangementen op maat mogelijk, zoals
bijvoorbeeld koken met zijn allen, culturele activiteiten enz. Een aantal hotels bijv. het Marriott hotel,
beschikken tevens over congres faciliteiten en aparte (vergader)zalen.
Ik beschik over goede contacten met een plaatselijk (nederlandse) agent welke graag een programma
op maat voor u samenstelt.
(Openbaar)Vervoer
Vanuit Willemstad rijden er diverse bussen over het hele eiland, zowel kleine als grote bussen. De
kosten zijn laag, in 2003 circa florin 1,50. Kleine bussen kun je laten stoppen waar je wilt.
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.
Autorijden
Het is prima
bewegwijzering
Willemstad rustig
te raden om voor
verlicht zijn.

autorijden op Curaçao. De wegen en de
zijn goed. Het is vlak tot heuvelachtig en buiten
verkeer. Er wordt rechts gereden. Het is wel aan
donker terug te zijn, omdat de wegen veelal niet

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 mogelijk op Curaçao met een normaal (2 bands) toestel
Tijdsverschil
’s Zomers 6 uur, ’s winters 5 uur.
Luchthaven
De luchthaven is eenvoudig.
Vluchtduur
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9 – 10 uur. KLM vliegt enkele keren per week non stop. De andere dagen met een tussenstop op
Aruba of Bonaire.
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
zonnebrand (hoge factor) mogen niet ontbreken. Voor sommige hotels, nachtclubs is formele kleding
gewenst.

Willemstad
Bezochte gebieden
Centrum
Sfeer
relaxte sfeer, kleine stad.
Omschrijving
De stad bestaat uit twee gedeelten zijnde: Punda, het rijke gedeelte waar zich ook de winkels en het
de mooie oude gebouwen bevinden. Otrabanda, het oude gedeelte waar de minder bedeelde
bevolking woont. Bijzonder in Otrabanda is het 5* hotel Kura Hulanda. Een gedeelte van de oude
sloppenwijk is geheel gerenoveerd en omgetoverd tot een sfeervol en authentiek hotel. De kamers,
ingericht met museumstukken, bevinden zich in de voormalige huisjes. Het dorpsplein vormt het
centrum met een sfeervol restaurant, in de open lucht gelegen, met het terras bij een kletterende
waterval. Een bijzonder hotel, een project van de Nederlander Jacob Gelt Dekker. Bij het hotel is het
Kura Hulanda museum gelegen.
Vanuit het hotel is het een paar minuten lopen naar Punda, met zijn winkels en restaurants. Komend
uit het hotel heeft u een prachtig uitzicht over de karakteristieke gekleurde huizen van de wijk Punda.
Via de beroemde pondjesbrug loopt u deze wijk in, met het prachtige oude centrum vol monumentale
gebouwen en winkels. Karakteristiek voor de haven is de hoge Koningin Juliana brug. Deze is zo
hoog, zodat de cruiseschepen er makkelijk onder door kunnen.
Komend vanaf de pondjesbrug gaat u links naar de, altijd
aanwezige, drijvende markt. De kooplui wonen op deze
schepen en verkopen hun waar op de kade.
Maak een wandeling door de straatjes en over de pleintjes en
geniet van de prachtige en vrolijk gekleurde pandjes. In de stad
bevindt zicht tevens een oude Joodse synagoge, welke te
bezichtigen is.
Het enige hoge pand en gelijk enige hoge hotel is het Van der
Valk hotel, gelegen op de punt van de haven. Wanneer u vanuit
het hotel komend rechtsaf gaat en daarna rechts door één van
de poortjes, bevinden zich daar allemaal terrassen aan het water. ’S Avonds is hier vaak muziek en is
het heel gezellig om hier iets te eten of drinken. Dit heet “De Boogjes”.
Winkels
Het is leuk winkelen in Willemstad, veel schoenenzaken. Verwacht geen wereldstad! Het prijsniveau is
ongeveer gelijk aan Nederland.
Stranden
Willemstad heeft geen strand.
Eten en drinken
Het prijsniveau is ongeveer gelijk aan Nederland. Veel restaurants hebben echter vaak aantrekkelijke
aanbiedingen!
Uitgaanstip
Een leuk en sfeervol restaurant is Tu Tu Tango. Dit is gelegen in een doodlopend steegje, naast de
bioscoop (de Movies). Op het moment dat u denkt hier ga ik niet verder, toch even doorlopen!
Goedkoop eten kunt u bij de Tropen. Zij hebben vaak buffetten waarvan u voor weinig geld onbeperkt
kunt eten.
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Mambo Beach
Omschrijving
Dit is het strand van Curaςao. ’S Avonds is dit de plaats waar men bij elkaar komt. Overdag een mooi
strand, waar men vanaf de kant kan snorkelen en duiken. Er ligt een mooi rif voor de het strand.
Omgeving
Het achterland is wat kaal, hier zijn alleen enkele hotels.
Hotels in de omgeving
Superclub Breezes, 5-10 minuten lopen.Lions Dive hotel, gelegen aan het Mambo Beach.

Jan Thiel Baai
Sfeer
Gezellig familiestrand met Beachclub Zanzibar.
Omschrijving
Mooi zandstrand, uitermate geschikt voor families met kinderen. De zeebodem loopt geleidelijk af.
Men kan ook via een trap het water in. In het water
bevinden zich wel wat keien, dus badschoentjes zijn
handig. Op het strand zijn bedjes te huur, maar ook
zogenaamde familiebedden. Dit zijn grote hoogstaande
bedden met afdakje, geschikt voor meerdere personen.
Op het strand bevindt zich de grote Beachbar
Zanzibar,welke gezellige muziek draait, ook overdag!
Geopend tot 24.00 uur.
Er zijn douches en kleedcabines aanwezig.Voor de
kinderen is er een waterparkje. In ontwikkeling is een
kidsclub en mall.
U kunt hier ook prima snorkelen en duiken.

Entree
U dient entree te betalen, in 2003 5,00 florin.
Accommodaties in de
omgeving
Chocogo Resort, prima budget familie-accommodatie. Livingstone Jan Thiel Resort, luxe bungalows
en grote villa’s, ook geschikt voor families. Papagayo Beach resort. Sfeervol, door Jan de Bouvrie
ingericht, resort, meer geschikt voor gasten zonder kinderen.

4

