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Limburgse reisgenoten

Limburgse reisbegeleiding

Caribisch Nederland: Curaçao en Bonaire
Twee "Nederlandse" parels in de Caribbean
De mooiste witte stranden, het azuurblauwe water en heerlijk
genieten van de tropische zon. Met De Limburger Reizen maakt u een
ontspannen reis naar dé twee “Nederlandse” parels in de Caribbean:
Curaçao en Bonaire, een unieke combinatie. Op de twee eilanden
kunnen cultuur-, strand- als liefhebbers van de zee hun hart volop
ophalen. Een ontspannen excursieprogramma op beide eilanden is
inclusief, waarmee we u alle hoogtepunten laten zien, maar er ook
voldoende vrije tijd is om te genieten van zon, zee, strand, terrasjes en
lokale cultuur. Bezichtig het oude centrum van Willemstad met
felgekleurde huisjes en de historische handelskade met de
Pondjesbrug. Op de markt van Punda proeft u de échte lokale
gerechten. Daarnaast zijn er tal van musea te vinden in de bruisende
stad. Bonaire is het kleinste eiland van de Nederlandse Antillen en
wordt ook wel het Flamingo Eiland genoemd, hier is het rustiger en
vindt u ook volop ongerepte natuur, daarom is het ook een geliefde
duikbestemming. Maar niet alleen de onderwaterwereld is
adembenemend mooi, ook het noorden van het Eiland met het
ongerepte nationale natuurpark Washington Slagbaai. In de
pittoreske gezellige hoofdstad Kralendijk is het goed vertoeven tussen

Met vertrouwen op reis!

Unieke programma's

Uitsluitend fijne hotels

13 dagen vanaf

€ 2.895,- p.p.

Vertrekdata
4 mei 2022

€2895

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
Amsterdam Airport Schiphol
Rechtstreekse vlucht met KLM naar
Curaçao en retour vanuit Bonaire
1 stuk bagage van maximaal 23kg per
persoon
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de vrolijke pasteltinten huisjes en veel overblijfselen uit de
Nederlandse Koloniale tijd. We vliegen met KLM vanaf Amsterdam
rechtstreeks naar Curaçao, en terug vanaf Bonaire. Uiteraard is deze
reis volledig begeleid door een eigen ervaren reisbegeleider en is de
transfer vanuit Limburg naar de luchthaven v.v. inclusief! U gaat een
onvergetelijke mix van Europese en Caribische flair ervaren, de
eilanden zijn een smeltkroes van culturen. U reist toch ook mee?
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6 nachten verblijf 4* hotel Lions Dive
Beach Resort Curaçao inclusief
ontbijt
5 nachten verblijf 4* hotel Courtyard
Bonaire Dive resort inclusief ontbijt
1x luxe barbecue diner aan boord van
de catamaran
Alle transfers en vlucht Curaçao naar
Bonaire op dag 7
Stadswandeling met gids in Punda

Dag 1 - Limburg - Amsterdam - Curaçao
Vanuit uw opstapplaats reist u vanochtend samen met uw eigen De
Limburger Reizen reisbegeleiding per luxe touringcar naar Schiphol
voor uw rechtstreekse vlucht met KLM om 15.20 uur naar Curaçao.
Aankomst staat gepland om 19.05 uur (lokale tijd). Vervolgens volgt de
transfer van ongeveer 30 minuten naar het perfecte 4* hotel Lions
Dive Beach Resort Curaçao. Na check-in is de rest van de avond vrij te
besteden. Het hotel ligt aan het strand. In de omgeving zijn
restaurantjes en barretjes waar u de lokale en internationale
gerechten kunt eten.

Dag 2 - Stadswandeling Punda
Dushi Curaçao! Na het ontbijt heeft u alle vrije tijd om de omgeving
van het hotel te verkennen. Op loopafstand van het hotel ligt de
beroemde Mambo Beach Boulevard. Hier vindt u een tiental
restaurants en barretjes voor ieders smaak is er voldoende keuze. Na
de lunch maken we een excursie naar Punda, het oude centrum van
Willemstad. De gids laat u alle bekende en minder bekende plekken
van de stad zien. In Punda vind u van alles wat, parfumerie- en
sieradenwinkels, leuke pleinen en galerieën terwijl u door knusse
steegjes loopt. De geschiedenis van Curaçao ziet u terug in de forten
en kleurrijke koloniale huizen. In Punda is altijd wat te beleven en loop
ook even langs de drijvende markt, om de hoek van de Handelskade,
of over de Pontjesbrug naar Otrobanda. In de namiddag keert u terug
naar het hotel. Diner is op eigen gelegenheid

Eilandtour Curaçao
Jeepexcursie
Eilandtour Bonaire
Catamaran excursie Bonaire inclusief
BBQ diner en drankjes
Ervaren Nederlandstalige lokale gids
ter plaatse
De Limburger Reizen begeleiding
gedurende de hele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes
Kosten voor eventuele extra
ruimbagage en duikuitrusting
Fooien
Verzekeringen
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 3 - Vrije dag
Vandaag heeft u de hele dag te tijd om te ontspannen aan één van de
zwembaden of op een strandbedje op het witte privé strand. Bij eigen
duikschool van het hotel huurt u snorkel -en duikuitrusting voor
ervaren duikers. De temperatuur is gemiddeld 26 graden en de
perfecte temperatuur voor een duik in zee.
U zou ook een boottrip kunnen maken naar Klein Curaçao (exclusief
reissom). Klein Curaçao ligt zo’n 25 kilometer van het zuidoostelijke
puntje van het “grote” Curaçao. Het is twee uur varen vanaf Spanish
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Water.
Als u uitvaart, zet het schip koers langs de zuidkust van Curaçao. Soms
zwemmen er dolfijnen mee met het schip en na een tijdje ziet u in de
verte de vuurtoren al liggen. Eenmaal voor anker, nodigt het
kristalheldere water u uit om een duik te nemen. Onderwater heeft u
tot wel 30 meter zicht. Het koraalrif en de vissen zijn fantastisch. Als u
geluk heeft, komt u een zeeschildpad tegen. Vergeet uw snorkel niet!

Dag 4 - Eilandtour Curacao
Na het ontbijt wordt u opgehaald bij het hotel voor een tour naar de
hoogtepunten van Curaçao en ga op in de rijke geschiedenis,
kleurrijke cultuur en mooiste natuurparels. Onder begeleiding van
een ervaren lokale gids ziet u het hele eiland. We rijden via een aantal
bijzondere monumenten, richting West Punt. Hier aangekomen
bewondert u de ruige noordkust in het Shete Boka National Park.
Daarna nemen we u mee naar Landhuis Knip. Het landhuis dateert uit
het begin van de 18e eeuw. Dit was een van de meest welvarende
plantages op het eiland en is een belangrijk monument in de
geschiedenis van Curaçao. De gids vertelt u alles over de geschiedenis
van de plantage en de slaven die er werkten.

Overige info
U mag uw duikuitrusting meenemen
in plaats van een stuk ruimbagage,
als u reserveert voor het vervoeren.

Via Jan Thiel Baai, bekend om de prachtige huizen, mooie stranden
en het bruisende uitgaansleven rijden we naar de volgende stop is, de
likeurfabriek van landhuis Chobolobo. Sinds 1896 wordt hier de beste
likeur van het eiland gemaakt. Tijdens een rondleiding zal een gids u
alles vertellen over het productieproces. Natuurlijk kunt u na de
rondleiding de verschillende likeuren proeven.

Een duikersuitrusting mag alleen
bestaan uit een wetsuit, vest, sokken,
masker, schoenen, zwemvliezen,
mes, regulator en persluchttanks.
Zorg ervoor dat de persluchttanks
leeg zijn en het ventiel open staat of
verwijderd is. Duiklampen kunt u
alleen als handbagage meenemen.
De gloeilamp en batterijen moeten
verwijderd zijn tijdens het vervoeren.

Dag 5 - Jeep avontuur

Comfort class en business class
toeslag zijn op aanvraag

Stap aan boord op onze stoere en zeer comfortabele Jeep en ontdek
Curaçao op een avontuurlijke manier! U ontdekt de uithoeken van
Bandabou, plaatsen die u alleen kunt bereiken met een 4 × 4. Zo komt
u uit bij de vlakten van San Pedro. Leer meer over de inwoners,
cultuur en de verbinding met de natuur bij museum Savonet, bezoekt
u een indrukwekkende Boca en geniet u van het panoramisch
uitzicht op het meest westelijke puntje van het eiland. Als klap op de
vuurpijl neemt u verfrissende duik in het adembenemende Playa
Lagun.

Dag 6 - Zon, zee en strand
Bij Hotel Lions Dive Beach Resort kunt u heerlijk buiten ontbijten. Het
is vandaag uw laatste dag op Curaçao en geniet van zon, zee en
strand op het tropische eiland. Wellicht maakt u nog een trip naar
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Willemstad om zelf de stad te verkennen en souvenirs te kopen. Bij
Mambo Beach is altijd wat te beleven en ’s avonds dineert u op eigen
gelegenheid.

Dag 7 - Curacao - Bonaire
Na het ontbijt wordt u per touringcar naar de luchthaven gebracht
voor uw vlucht naar het tweede eiland van uw reis.
Na ongeveer een half uur vliegen landt u op Bonaire Flamingo
luchthaven. De luchthaven is genoemd naar het symbool van Bonaire.
Het is een korte rit naar het hotel.
De rest van de dag heeft u vrije tijd om de omgeving te verkennen.
Uw hotel is van alle gemakken voorzien, infinity pool, restaurants,
fitness, klein winkeltje en duikcentrum/winkel. ’s Avonds is diner op
eigen gelegenheid

Dag 8 - Eilandtour Bonaire
Bonaire is een eiland van contrasten, tijdens deze tour rond Bonaire
ontdekt u de rustieke noordkust met dramatische landschappen,
1000 Steps en ‘Devil’s Mouth’ rotsformatie en vervolgens Goto meer.
Een natuurlijk zoutwatermeer waar de schuwe flamingo vaak te zien
is, evenals kustvogels en hagedissen. Het dorp Rincon was de eerste
nederzetting van Bonaire, gebouwd door de Spaanse ontdekkers. U
maakt een stop bij de ingang van het Washington Slagbaai National
Park en bij de Cadushi-distilleerderij, voor een proeverij van de unieke
cactus likeur. ’s Middags komen we aan bij Divi Flamingo Resort, waar
u kunt lunchen (exclusief reissom) en snorkelen in het
wereldberoemde Bonaire Marine Park. Na ongeveer 2 uur pauze
rijden we verder naar Sorobon en als de tijd het toelaat La Caai met
kustvogels pelikanen en flamingo’s. Aan het einde van de dag bent u
verliefd op Bonaire.

Dag 9 - Vrije dag Bonaire
Na het uitgebreide ontbijt kunt u een mooie (proef) duik maken (ter
plaatse te reserveren). De adembenemende onderwaterwereld vormt
een enorme diversiteit aan prachtige tropische vissen en andere
kleurrijke zeebewoners. Het duiken op Bonaire is heel laagdrempelig.
Als u een klantduik maakt zit u vrijwel direct in het koraalrif. Bonaire
kent 86 officiële duiklocaties, waaronder 51 kantduikplekken. Het
eiland wordt niet voor niets ‘Diver’s Paradise’ genoemd.
De shoppers kunnen terecht in de winkelcentra die de hoofdstad rijk
is bijvoorbeeld: the Harbour Side Shopping Mall, Lourdis Shopping
Mall, Royal Palm Galleries en de Les Galeries Shopping Mall. De
winkelschappen zijn gevuld met Bonairiaans handwerk (houtsnijwerk,
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schilderijen en aardewerk) en producten van de aloë vera planten. De
sap uit de aloëbladeren wordt een geneeskrachtige werking
toebedeeld. Verder zijn op Bonaire souvenirs van geschilderd drijfhout
erg in trek.

Dag 10 - Boottocht met catamaran
Met een van onze catamarans varen we langs de prachtige kustlijn
van Bonaire. Voor de liefhebbers van snorkelen gooien we het anker
uit bij een van de prachtige snorkelplekken van het Bonaire Marine
Park. De professionele gids leidt u het water in om de diversiteit van
de beroemde koraalriffen te ontdekken. U kunt ook heerlijk
zwemmen of aan boord genieten. We varen verder naar een prachtig,
beschutte plek waar u alle tijd heeft om te relaxen, zwemmen of
snorkelen. Geniet van de prachtige omgeving en het
adembenemende uitzicht op de oceaan terwijl we een vers, heerlijk
4-gangendiner bereiden op onze grill aan boord.Terwijl u geniet van
een koud drankje gaat de zon langzaam onder. De lucht verandert in
een kleurrijk gordijn en u vaart de haven binnen. Weer een
onvergetelijke dag op het Antilliaanse eiland.

Dag 11 - Vrije dag
Een vrije dag! Na een heerlijk ontbijt in het hotel heeft u vandaag de
laatste kans om souvenirs te kopen, een strandwandeling te maken of
om een drankje te drinken aan de rand van het zwembad. Het is een
vrije dag om alle indrukken van uw reis te verwerken en te genieten
van een diner bij zonsondergang op het strand. Ayo Bonaire!

Dag 12 - Terugreis
We genieten van het ontbijt om vervolgens – de laatste uurtjes van
deze reis -op eigen houtje op pad te gaan. De transfer naar de
luchthaven is om ca. 17.00 uur. Uw reisbegeleider informeert u hier
exact over. De terugvlucht is om 19.50 uur gepland.

Dag 13 - Aankomst in Nederland
De volgende ochtend rond 11.05 uur landt u op Schiphol. Onze luxe
touringcar staat weer gereed om u terug naar uw uitstapplaats in
Limburg te brengen.

Hotel informatie
Lions Dive Beach Resort**** Mambo Beach
Het bekende LionsDive Beach Resort Curaçao is direct gelegen aan
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het privéstrand met zijn rustige baai, direct aan de gezellige Mambo
Beach Boulevard in het zonnige Curaçao. Het hotel beschikt over vier
bars & restaurants, drie zwembaden., een fitness, wellnesscentrum en
duikwinkel. Het centrum van Willemstad ligt op slechts 4 km. Vanuit
de lobby vertrekt 2x per dag een gratis Shuttlebus.
Op de gezellige Boulevard van Mambo Beach Boulevard heeft u ook
ruime keuzen aan gezellige terrasjes, restaurants, bars en winkeltjes.
Uw goed verzorgde ontbijt is in buffetvorm, neem lekker waar u zin in
heeft!
De standaard “Resort View” kamers bevinden zich in een aantal
vrijstaande gebouwen en zijn kamers met tuin, zwembad of
straatzicht, gedeeld terras of balkon. Allemaal voorzien van een
badkamer met douche, föhn, airconditioning,plafondventilator,
koelkast, kluisje en gratis internet.
Andere kamertypes op aanvraag, op basis van beschikbaarheid.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Tweepersoonskamer Resort View: geen toeslag
Eenpersoonskamertoeslag: € 1.229,Hotel website: https://www.lionsdive.com/
Hotel adres: Lions Dive and Beach Resort, Bapor Kibrá, Willemstad,
Curaçao
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Courtyard Bonaire Dive Resort**** - Kralendijk
Het Courtyard Marriott Bonaire Resort is gebouwd als een Caribisch
dorpje in de typische pasteltinten en ligt direct aan de lagune en 3
kilometer van Kralendijk. De kamers zijn modern ingericht met alle
faciliteiten. Neem een verkoelende duik in het infinity zwembad en
geniet van de uitstekende service en het prachtige uitzicht.

Hotel verzorging: Logies en ontbijt
Hotel website: https://www.marriott.com/hotels/travel/boncy-...
Hotel adres: 4PQJ+44 Kralendijk, Caribisch Nederland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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