
Qualitytime in 
de Caraïben

FAMILIEVAKANTIE

 Afro-Caribische tradities, een smeltkroes van culturen en tropische 

temperaturen. Curaçao is de perfecte uitvalsbasis voor gezinnen met kinderen. 

Vraag naar deze bestemming bij ons, uw reisagent. 

KINDVRIENDELIJKE STRANDEN
Heel wat stranden zĳn voorzien op de komst van gezinnen met 
kinderen. Het semi-omheinde Jan Thielstrand ten zuiden van 
Willemstad is bĳvoorbeeld ideaal voor een uitstap met de al-
lerkleinsten. Leuk om weten: het Jan Thielnatuurgebied iets 
verderop is de beste plek op Curaçao om flamingo’s te spotten.

Een ander geliefd familiestrand is Mambo Beach met zĳn zee-
parken. Aanrader is Dolphin Academy, een geëngageerd dolfij-
nenpark waar de dolfijnen vrĳ in open water kunnen zwemmen, 
maar steeds vrĳwillig terugkeren.

SUPPEN EN SNORKELEN
Liever wat meer actie? Trek er met de familie op uit tĳdens een 
boottocht naar Klein Curaçao en ga snorkelen om de onderwa-
terwereld te ontdekken. Grote kans dat je een zeeschildpad of 
zelfs een scheepswrak ziet.

In Cas Abao en Daaibooi Beach kan je ook gaan suppen en 
het eiland al peddelend verkennen. Vanop je board krĳgen de 
stranden en het water een heel andere dimensie. Al helemaal 
wanneer er van alles onder je door zwemt.

LUXUEUS OF KLEINSCHALIG?
Welk verblĳf je ook voor ogen hebt, op Curaçao vinden we steeds 
een accommodatie die bĳ je wensen past. Van een kleinscha-
lige bed & breakfast, tot een luxueuze privévilla. Een kleurrĳk 
vakantiehuis voor de hele familie, liefst met oma en opa erbĳ? 
Liever een boetiekhotel of all-inclusive resort?

Dat vrĳwel alle hotels op wandelafstand van het strand liggen 
en een zwembad hebben, is ook voor kinderen heel fijn. Dat 
de inwoners van Curaçao kinderen bovendien een warm hart 
toedragen, merk je al heel snel. Zo hoef je op restaurant nooit om 
een kinderstoel te vragen, en kan je altĳd makkelĳk een oppas 
regelen voor een romantische avond met z’n twee.

oe jouw familievakantie op Curaçao er kan uitzien? 
Terwĳl de kinderen zich uitleven op het strand, maak 
je eindelĳk tĳd voor dat langverwachte boek. Of sluit 

je stiekem de ogen onder de parasol. Ga daarna met het hele 
gezin op snorkel-, sup- of wildlife-avontuur en maak het kind 
in jezelf wakker.
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