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welkom bij Jan Kok Lodges 
 

In deze gids vind je praktische en bruikbare informatie die je vakantie nog leuker maakt.  

Telefoonnummers, tips over geldzaken, verkeer, supermarkten en natuurlijk over het verblijf bij Jan Kok 

Lodges. Kortom: alles wat handig en van belang kan zijn. 

 

Daarnaast informatie over excursies, landhuizen, natuur, eten en drinken en nog veel meer. 

Als je hulp nodig hebt bij het maken van een reservering, helpen we je graag. 

 

Vanzelfsprekend kun je ook voor andere zaken bij ons terecht.  

Van 08.30-10.30 en 19.30-20.00 zijn we meestal thuis. Aan de schutting bij ons huis hangt een bel.  

Graag hier even wachten totdat we de poort opendoen. 

Mocht je ons niet kunnen vinden dan kun je natuurlijk ook whatsappen of bellen op +599 9 513 9249. 

 

We wensen je een fijne vakantie! 

 

Jeroen & Frederieke 
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nieuws 
 

KOFFIE & LIFESTYLE IN PIETERMAAI 

La Reina is een net geopende hotspot in Pietermaai, Willemstad. In het mooi gerestaureerde pandje kun je 

terecht voor koffie, ontbijt en lunch. Achterin is een lifestyle winkel met kleding, accessoires en mooie 

woonspullen. 

Kaya Wilson Papa Godett 86, https://www.instagram.com/lareinacuracao/ 

 

 

ACAI BOWLS, ONTBIJT EN LUNCH 

Net geopend op Mambo Boulevard Bliss The Berry, een nieuw project van Seeya Home.  

 

 

VEGAN FOOD FEST 

Met regelmaat organiseert Hofi Cas Cora Vegan Food festivals. Voor data check 

https://www.hoficascora.com/events/vegan-food-festival. 

 

 

VERS GEBRANDE NOTEN EN POWER FOODS 

Verse juices, smoothies, bowls en de lekkerste noten van het eiland vind je bij Nuthouse en The Sane Sister. 

Voor bestellingen en alle info https://nuthousecuracao.com/. 

 

 

SWAE JUICEBAR 

Ook recentelijk geopend is Swae Juicebar. Voor koffie, bowls en je dagelijkse anti-inflammatory & antioxidant 

shot. Gevestigd in Pietermaai. www.facebook.com/swae.juicebar/ 

 

 

WANDELEN 

Wil je mooie wandelingen maken? Om op de mooiste paden te komen en om niet te verdwalen, raden we aan 

dit met een groepje te doen. Natuurgids Ans neemt je iedere maand mee naar de mooiste plekken. 

https://wandelenmetans.vndijk.nl/. 

 

 

HOFI MANGO 

Deze prachtige plek richting Westpunt, met eeuwenoude bomen en gebouwen, opent naar verwachting dit 

voorjaar voor publiek. Meer informatie volgt spoedig. 

  

https://www.instagram.com/lareinacuracao/
https://www.hoficascora.com/events/vegan-food-festival
https://nuthousecuracao.com/
http://www.facebook.com/swae.juicebar/
https://wandelenmetans.vndijk.nl/


4 
 

belangrijke informatie van A tot Z 
 

Aanrechtblad 

Om insecten (kakkerlakken, mieren) te vermijden: geen vuile afwas en geen water op het aanrechtblad laten 

staan. Afgewassen afwas laten drogen in het afdroogrekje. 

 

Afval 

Aan de voorzijde van Jan Kok Lodges staan de afvalcontainers in de houten ombouw. Om deze bakken zo 

goed mogelijk te benutten, afval zo klein mogelijk maken en etensresten in een dichte plastic zak doen.  

Om ongedierte te vermijden afval iedere dag naar de container brengen en geen afvalzakken in de 

accommodatie laten staan. 

Op dinsdag wordt het afval opgehaald, de containers staan dan langs de weg. Ook wanneer de containers 

langs de weg staan, het afval in de containers doen en niet neerzetten bij de houten ombouw. 

Tot op heden wordt er op Curaçao niet gerecycled, dus papier en ook flessen kun je kwijt in de containers. 

Op de laatste dag van het verblijf afval in de container te doen. 

Wanneer je de BBQ hebt gebruikt ook de as en afvalresten weggooien. 

 

Airconditioning 

Op de laatste dag van het verblijf bij Jan Kok Lodges wordt het gebruik van de airconditioning verrekend.  

Betaling van de airco bij voorkeur cash in Nafl of dollars. Maar via aan Tikkie kan het ook. 

Indien je een indicatie van de kosten wilt, stuur dan even een foto van de meter naar Frederieke +5999 513 

9249. 

 

Om de kosten te beperken is het raadzaam erop te letten dat de airco gedurende de dag uit staat. 

Wanneer de airco aanstaat, ramen en deuren gesloten houden. De airco gebruikt meer energie als ramen en 

deuren open staan. Ook kan de airco dan water gaan lekker. 

ALLEEN bij de Iguana Studio nr. 1 en het Garden Apartment is geen meter voor de airconditioning. Hier wordt 

Nafl 7,50 per dag in rekening gebracht voor het gebruik. 

 

Apotheek (Botica) 

De dichtsbijzijnde apotheek is in Tera Cora. Op zondag gesloten. 

Vraag Frederieke naar de dienstregeling in het weekende en tijdens feestdagen. 

 

BBQ 

Iedere accommodatie bij Jan Kok Lodges beschikt over een BBQ. Het is makkelijk en hygienisch om 

aluminiumfolie op het rooster te leggen. Na gebruik de BBQ schoon maken en geen resten laten zitten. Ook de 

kolenresten weghalen. 
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Bibliotheek 

In de buitenkeuken is een kleine bibliotheek. De boeken zijn voor iedereen beschikbaar. Als je een boek 

meeneemt naar huis, wil je er dan een ander boek voor achterlaten? 

 

Buitenkeuken 

Bij de studio’s is de buitenkeuken, deze is voor de gasten die in de studio’s verblijven. Wil je de keuken netjes 

achterlaten, dus ook je afwas doen en de spulletjes weer opbergen? Het is fijn als je ook een volle vuilniszak 

verwisseld.  

 

Dokter 

In Tera Cora is een Medisch Centrum met o.a. een apotheek en een huisarts. 

Het telefoonnummer is +599 9 864-8700. 

Vraag Frederieke voor de dienstregeling in het weekend en tijdens feestdagen.  

 

Elektriciteit 

Elektriciteit is kostbaar op Curaçao. Laat daarom de verlichting niet onnodig branden en zet de airco en de 

ventilator uit wanneer je weggaat. Graag ook de buitenverlichting op het terras of de veranda uitdoen wanneer 

je gaat slapen. 

 

Excursies 

Wanneer je hulp nodig hebt bij het boeken van excursies, bijvoorbeeld dagje Klein Curaçao of zwemmen met 

dolfijnen, laat ons weten. Frederieke helpt je graag. 

 

Handdoeken 

Vochtige handdoeken niet op een hoop laten liggen. 

Wanneer je veel gebruikte handdoeken hebt, lever ze in bij Frederieke voor schone. 

Handdoeken worden eens per week vervangen tijdens de wekelijkse schoonmaak van de accommodatie. 

 

Hond Bobbi 

Bobbi is de hond van de Lodges. Ze is lief en doet geen vlieg kwaad. Ze kan soms wat schichtig zijn, maar wil 

je vrienden worden, dan is ze er een voor het leven. Ze krijgt genoeg te eten, dus niet voeren. 
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Inchecken en uitchecken 

De inchecktijd is tussen 16:00 en 20:00 uur. 

Uitchecken is om 11:00 uur.  

 

Later uitchecken is mogelijk, maar alleen in overleg met Frederieke. 

 

Voor een check-out later dan 11:00 worden kosten in rekening gebracht. 

 

     Check out tot 16:00 uur  Check out na 16:00 uur 

Flamingo View Apartments  € 40    € 60 

Iguana Studio en Outdoor Living Studio € 40    € 60 

Garden Bungalow   € 40    € 60 

Garden Apartment   € 50    € 75 

Iguana View Apartment nr. 3 en nr. 4 € 50    € 75 

 

Wanneer je bent uitgecheckt is het geen probleem om die dag nog gebruik te maken van het zwembad en de 

buitendouches. Bagage kan gestald worden in de buitenkeuken of bij Frederieke. Graag wel even overleggen. 

Er is geen openbaar toilet bij Jan Kok Lodges. 

 

Inventaris 

Verderop vind je een inventarislijst. Wil je het ons direct melden als er iets stuk gaat? 

 

Kapot 

Is er iets kapot, of werkt er iets niet? Meld het aan Jeroen of Frederieke zodat wij het kunnen repareren of 

vervangen. Verderop vind je de inventarislijst met vervangingskosten. 

 

Katten 

De katten zijn er om ongedierte te verjagen. Geef ze geen eten en laat ze niet in de accommodatie. Al onze 

katten zijn, net als de hond, ingeënt. 

 

Klachten 

Wanneer er iets niet naar wens is, je een klacht hebt, of als er iets anders is: laat het ons weten! We helpen 

graag. Alles is bespreekbaar. 

 

Luchten 

Om alles fris te houden is het raadzaam het appartement of de studio regelmatig te luchten. Ramen en deuren 

open en de wind even laten doorwaaien. 
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Ongedierte 

Houd ongedierte buiten de deur door geen etensresten te laten staan. Het beste is om etenswaren in de 

koelkast te bewaren. Ook suiker, koffie, hagelslag en muesli enz. in een luchtdicht potje doen of in de koelkast 

bewaren. Was vuile vaat direct af en doe een volle vuilniszak direct in de container. 

  

Zie je een wespennest? Geef het even door, dan verwijderen wij deze. Ook als je mieren of ander ongedierte 

hebt, laat het ons weten.  

 

Muggen 

Omdat er bij Jan Kok Lodges over het algemeen een lekker windje waait zijn hier niet veel muggen. In de 

droge tijden valt het helemaal erg mee, in het nattere seizoen kun je er wel last van hebben. 

Bij de supermarkten en de Botica kun je producten met DEET kopen en ook wat meer huid-vriendelijkere 

producten. Tegen de jeuk helpt Calendriel, in het roze potje. Te koop bij de Botica.  

 

Kakkerlakken 

De kakkerlakken op Curacao zijn niet dezelfde als bijvoorbeeld in Nederland (daar komen ze tevoorschijn bij 

vervuiling, hier is het een insect dat er gewoon is). Meestal zie je ze als het donker is, soms vliegen ze. Laat 

Frederieke of Jeroen weten als je ze in de accommodatie ziet, dan zorgen we voor een spuitbus. 

 

Schorpioenen 

Er zijn licht bruinige en zwarte schorpioenen. De licht gekleurde komen het meeste voor en zijn ongevaarlijk. 

Een prik doet gemeen pijn. Azijn op de beet en eventueel een paracetamol (geen aspirine) is meestal 

afdoende. Wanneer je een allergische reactie krijgt is het raadzaam langs de apotheek (botica) of dokter te 

gaan. 

 

Zwarte schorpioenen zijn zeldzaam maar wel giftiger. Wanneer je wordt geprikt door een zwarte schorpioen is 

het advies om naar een dokter te gaan. 

 

Telefoon nummers Lodges 

+ 599 9 513 9249 (telefoon en whatsapp Frederieke) 

 

Parkeren 

Parkeren bij Jan Kok Lodges kan op het parkeerterrein aan de achterzijde. Let erop dat de autoramen dicht zijn 

ivm eventuele regen. Ook de auto op slot doen.  

Laat nooit de remote van het hek in de auto liggen! 

 

Niet parkeren op het terreintje achter het tweede hek of voor de Garden Bungalow of voor het Garden 

Apartment. Aan de voorzijde van Jan Kok Lodges zijn ook 2 parkeerplaatsen. Auto’s gehuurd bij Jan Kok 

Lodges mogen hier niet lang worden geparkeerd.  



8 
 

 

 

Parkeren in Willemstad 

Op Curacao is parkeren, behalve in Willemstad en op de luchthaven, gratis.  

In de betaald parkeergebieden is men streng, bij overtreding heb je snel een bon of een wielklem te pakken. 

In de betaald parkeergebieden in Willemstad staan overal parkeerautomaten. De parkeerplekken zijn 

genummerd en dit nummer moet je invoeren wanneer je betaalt voor het parkeerkaartje. 

Laat GEEN spullen achter in de auto, ook niet voor een paar minuten. Helaas komen auto inbraken voor. 

 

Pinautomaten 

Bij de meeste supermarkten en banken is een pinautomaat. De dichtstbijzijnde is het pinautomaat in Tera Cora 

(op de parkeerplaats van het Medisch Centrum). Voorbij Tera Cora richting Westpunt is er een pinautomaat in 

Barber. Richting Willemstad is bij de ingang van Centrum Supermarkt een pinautomaat evenals in 

winkelcentrum Sambil.  

 

Post 

Er is een brievenbus bij Centrum Supermarkt. Postzegels zijn te koop bij Samson (Jan Noorduinweg) en bij 

Van der Tweel Supermarkt (AH). Het dichtstbijzijnde postkantoor is in Otrabanda. 

 

Restaurants 

Curacao kent veel restaurants. In alle prijsklassen en met gerechten vanuit de hele wereld. De Caribische 

keuken is exotisch, kleurrijk en zeer divers. De gerechten zijn geïnspireerd door o.a. de Afrikaanse, Indiase en 

Creoolse keuken. Enkele specialiteiten van het eiland zijn: stoofpotjes met rundvlees, kadushi (cactus soep) en 

verse vis. Bekend zijn de sneks langs de kant van de weg, waar je voor een prima prijs lekkere hapjes eet of 

geniet van een pasteitje.  

 

Roken 

In de appartementen, studio’s en in de huurauto’s is roken niet toegestaan. Natuurlijk kan het wel op de (eigen) 

veranda. 

 

Routeplanner 

Maps.me is offline te gebruiken en is een goede routeplanner voor Curacao. 
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Schoonmaak 

De accommodatie wordt 1x per week schoongemaakt. Ook het linnengoed en de handdoeken worden dan 

gewisseld. 

 

Indien je wilt dat de accommodatie een keer extra wordt schoongemaakt is dat geen probleem. Geef het tijdig 

door aan Frederieke. Hiervoor wordt Nafl 100 in rekening gebracht.  

We doen onze uiterste best om alle accommodaties zo goed en hygienisch mogelijk te onderhouden. Mocht er 

toch iets niet naar wens zijn, laat het ons weten, wacht er niet mee tot de vertrekdag of later.  

 

Stroom 

De studio’s hebben 220 Volt stopcontacten. De appartementen zowel 110 als 220 Volt stopcontacten.  

 

Soms zijn er stroomstoringen. In geval van een stroomstoring is het aan te raden telefoons/computers/ipads 

los te koppelen van het stopcontact. Wanneer de avond intreedt zorgen we voor lampen. Binnen een paar uur 

is de stoomstoring meestal weer verholpen. 

 

Supermarkten 

Kijk online voor actuele openingstijden. 

 

Carrefour https://www.facebook.com/carrefourmarketcuracao  

 

Centrum Piscadera https://www.facebook.com/CentrumPiscadera  

 

Van der Tweel Zeelandia https://www.facebook.com/VandenTweelZeelandia  

Voormalige Albert Heyn. 

 

Supermarkten langs de Weg naar Westpunt 

Hier zijn diverse lokale supermarkten. Prima voor als je iets vergeten bent maar minder geschikt om vlees, 

groenten en brood te kopen. 

 

Bakker, Tera Cora 

Voordelig vers brood, kleine zachte pistolletjes en locale zoetwaren. 

 

  

https://www.facebook.com/carrefourmarketcuracao
https://www.facebook.com/CentrumPiscadera
https://www.facebook.com/VandenTweelZeelandia
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Tanken 

Bij ieder tankstation dien je eerst te betalen voordat je gaat tanken. Je betaalt bij het hokje en geeft het 

pompnummer door. Betalen kan met cash geld, bij de meeste benzine stations kun je ook pinnen. De gele 

slang is benzine, de zwarte is diesel. 

Soms krijg je hulp bij het tanken. Een fooi is dan gebruikelijk. 

 

Het dichtsbijzijnde pompstation is bij Tera Cora. Verder richting Westpunt is het laatste tankstation bij Barber. 

Er is er ook een richting Willemstad bij de eerste rotonde rechts en dan aan je linkerhand. Deze is het dichtsbij 

het vliegveld. 

 

Toilet/verstopping 

Wees zuinig met toiletpapier in de WC om verstoppingen te voorkomen. 

Geen billendoekjes, keukenrolpapier of andere doekjes door de WC spoelen. Dit geeft verstoppingen!! 

 

Verkeer 

Rechts inhalen is toegestaan. Gebruikelijk is om op de eigen baan te blijven rijden. 

De gordel is verplicht. 

De officiële maximum snelheid is 60 KM/uur. 

Wanneer het regent of heeft geregend zijn de wegen glad. 

 

Vragen 

Bij vragen kun je altijd terecht bij Jeroen of Frederieke. De meeste tijd is een van ons rondom de 

appartementen aanwezig.  

Mocht je ons niet vinden, dan kun je bij de poort (achter, bij de schutting) aanbellen.  

Graag onze privacy respecteren en als je hebt gebeld even wachten totdat we de deur open doen. SVP niet zelf 

door lopen.  

Via whatsapp zijn we bereikbaar op +599 9 513 9249. 

 

(Warm) water 

De waterleidingen lopen op Curacao veelal bovengronds. Daardoor is koud water uit de kraan vooral in de 

middag vaak lauw. 

Het water uit de kraan kun je gewoon drinken. 

 

Wasgoed 

Heb je kleding die gewassen moet worden? We doen dat graag voor je.  

Hiervoor wordt 65 Nafl per was in rekening gebracht. 
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Gebruiksartikelen aanschaffen 

Voor het eerste gebruik is in de accommodatie aanwezig:  

toiletpapier, afwasmiddel, afwas-sponsje, lucifers en een vuilniszak.  

Verdere benodigdheden dienen daarna zelf aangeschaft te worden. 

 

WiFi 

WiFi is bij Jan Kok Lodges overal beschikbaar.  

Het wachtwoord is: jankokw!f! 

 

Zwembad 

Het zwembad is altijd toegankelijk. Onnodig te vermelden rekening te houden met medegasten qua lawaai enz. 

Liever geen glaswerk mee nemen naar het zwembad.  

En voor onze gasten met kinderen: alsjeblieft geen steentjes in het zwembad. 

 

  



12 
 

inventarislijst en vervangingskosten 
 

Wanneer er iets kapot gaat, of breekt, wil je dit dan direct even melden? 

Gelieve niet te wachten tot het moment voor vertrek. We zorgen voor vervanging of reparatie. 

 

Achter het product staat de vervangingsprijs, die we in rekening kunnen brengen.  

 

Glaswerk     Nafl 10 

Beker      Nafl 10 

Ontbijtbord     Nafl 10 

Dinerbord     Nafl 15 

Schaaltje     Nafl 15 

Pan groot     Nafl 50 

Pan klein     Nafl 45 

Koekenpan     Nafl 50 

Bestek      Nafl 10 

Opscheplepels     Nafl 10 

Messen      Nafl 10 tot 25 

Klok      Nafl 75 

Koffiezetapparaat     Nafl 175 

Koffiekan Nafl 50 (indien geen vervangende kan beschikbaar is wordt  

een koffiezetapparaat in rekening gebracht) 

BBQ      Nafl 250 

Waterkoker     Nafl 175 

Waterketel     Nafl 40 

Koelbox      Nafl 150 

Magnetron (of onderdeel)   Nafl 100 tot 700 (niet in iedere accommodatie aanwezig) 

Asbak      Nafl 40 

Vaas      Nafl 50 tot 150 

Kaarsenvaas of standaard    Nafl 50 tot 100 

Hor      Nafl 100 tot 200 

Bekleding bank     Nafl 200 tot 500 

Buitenlamp (glas ook)    Nafl 150 tot 200 

Binnenlamp     Nafl 40 tot 150 

TV      Nafl 400 tot 1700 (niet in iedere accommodatie aanwezig) 

Bluetooth Radio     Nafl 500 (niet in iedere accommodatie aanwezig) 

Appartement/studio sleutel kwijt   Nafl 25 tot 100 

Autosleutel kwijt     Nafl 1500 

Autosleutel kapot, werkt niet meer (waterschade) Nafl 1500 

Kluissleutel kwijt     Nafl 700  
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Kluis kapot     Nafl 700 

Ruit kapot     Nafl 200 tot 500 

Afstandsbediening (TV/Radio, Ven/Airco)  Nafl 250 

Afstandsbediening hek    Nafl 600  
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wat is er allemaal te doen 
 

Het eiland ontdekken en genieten van de natuur, lekker eten, zwemmen in de azurblauwe zee, of gewoon de 

tijd nemen om tot jezelf te komen. Alles kan op Curacao. 

 

Op de volgende pagina’s een kleine greep uit onze aanraders.  

Teveel om allemaal in een vakantie te doen. Terugkomen is dan ook een heel goed idee! 

 

  



15 
 

stranden 
 

De mooiste stranden vind je aan de zuidwest kant van het eiland (dus dichtbij Jan Kok Lodges). Deze stranden 

hebben een beschutte ligging en kristalhelder water waar je heerlijk kan zwemmen en snorkelen. De noordoost 

kant van Curacao bestaat voor een groot deel uit rotsen. Hier kun je niet zwemmen. 

 

Bij sommige stranden wordt er entree en/of parkeergeld gevraagd. Of je betaalt een bedrag wanneer je een 

bedje huurt. Bij de meeste stranden is het geen probleem zelf eten en drinken mee te nemen, maar bij andere 

is dit niet toegestaan. De meeste stranden sluiten om een uur of half zeven. 

 

Hieronder een greep uit de vele tientallen stranden die Curacao rijk is. 

 

 

Porto Marie 

• Je betaalt voor strandtoegang of een ligbedje 

• Geen parkeerkosten 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Restaurant 

• Massage 

• Duikschool 

 

Porto Marie ligt op een privé landgoed aan de westkust. Vanaf Jan Kok Lodges is het ongeveer 7 minuten 

rijden. Het parelwitte zandstrand en de turquoise zee maken Porto Mari een waar paradijs voor zonaanbidders, 

voor snorkelaars en duikers. Op het strand zijn comfortabele ligbedjes en parasols zodat je hier prima een hele 

dag kan vertoeven. Het bijzondere dubbele koraalrif is bereikbaar vanaf de kant waar snorkelaars en duikers 

hun hart kunnen ophalen. Er is een leuke strandtent waar je prima kunt eten en drinken. 

Porto Marie heeft een eigen duikschool waar je duikcursussen kunt volgen en duikmateriaal kan huren. 

 

 

Daaibooibaai 

• Je betaalt voor een ligbedje 

• Geen parkeerkosten 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Simpel strandbarretje 

• Duikschool 

 

Een back-to-basic strand gelegen op ongeveer 5 minuten rijden van Jan Kok Lodges. Het is een mooie baai 

met een wit strand, turquoise zee en schaduwrijke plekken. Tegen een kleine vergoeding huur je ligbedjes. 

Daaibooibaai is ook heel geschikt om te snorkelen en duiken. Aan de linker- en rechterzijde van de baai kun je   
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genieten van een schitterende koraalwand, allerlei soorten tropische vissen, murenen, schildpadden, roggen 

en nog veel meer. Het strandtentje verkoopt drinken en eten (simpel). Aan de oostzijde is een smal pad dat 

langs de kustlijn leidt naar een heuvel. Tijdens de wandeltocht heb je een mooi uitzicht. . 

 

 

Cas Abao 

• Je betaalt voor strandtoegang 

• Geen parkeerkosten 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Restaurant 

• Duikschool 

• Massage 

 

Cas Abao staat dankzij het prachtige witte zandstrand, de heldere turquoise zee en de wuivende palmbomen 

hoog in de lijst van mooiste stranden ter wereld. Hier kun je snorkelen en duiken en haal je je hart op bij het 

overweldigende en kleurrijke rif. Het strand beschikt over parasols, bar/restaurant, watersportactiviteiten, 

douches, toiletten en een duikwinkel. 

 

 

Het strand bij Karakter en Koraal Beach Bar 

• Geen kosten voor toegang of bedje 

• Geen parkeerkosten 

• Legitimatie meenemen voor toegang Coral Estate 

• Eigen consumpties niet toegestaan 

• Restaurant 

• Duikschool 

• Beautysalon (8 the Experience) 

 

Het strand bij Karakter en Koraal Beach Bar ligt op Coral Estate, een woonwijk richting Daaibooibaai  en je bent 

er binnen een minuut of 10 vanaf Jan Kok Lodges.  

Wanneer je vanaf de parkeerplaats richting het strand loopt kom je eerst langs een brood/pizza zaakje waar je 

kunt ontbijten of lunchen. Daarna kom je bij Koraal, ook met restaurant, een zwembad en ligbedden. Wanneer 

je dan verder naar beneden loopt kom je bij Karakter, waar het strand is en ook een restaurant. 

 

Het strand is aangelegd en je kan er prima zwemmen en snorkelen. Je loopt niet heel gemakkelijk de zee in, of 

via een trapje, of via een stenen afstapje. Het strand is tot ’s avonds laat geopend. 
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Grote Knip 

• Je betaalt voor een ligbedje 

• Geen parkeerkosten 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Simpel strandbarretje 

 

Grote Knip ligt aan de noordwest kust vlakbij Westpunt, het is ongeveer 20 minuten rijden vanaf Jan Kok 

Lodges. De route ernaar toe is prachtig en onderweg kun je eventueel nog stoppen bij een snek of bakkertje 

om alvast wat eten en drinken in te slaan. Het strand wordt ook wel met Playa Kenepa Grandi aangeduid en is 

zeer geliefd bij de lokale bevolking. Je kan er heerlijk rustig zwemmen en zonnebaden terwijl je geniet van de 

prachtige omgeving en de zee. Als je wilt snorkelen of duiken dan is het rif bereikbaar vanaf het strand maar 

het is wel een flink eindje zwemmen. Dichterbij het strand kan ook gesnorkeld worden bij de rotsen aan 

weerszijden van het strand. Vanaf de parkeerplaats heb je een geweldig uitzicht en er is ook een uitkijkpost op 

de kliffen. Op het strand van Grote Knip is een snackbar waar je terecht kunt voor een hapje en een drankje, 

maar houdt er rekening mee dat de snackbar niet altijd geopend is.  

 

Het kleinere strand Kleine Knip ligt aan de linkerzijde van Grote Knip, een klein schattig baaitje, maar verder 

zonder veel voorzieningen. Op de parkeerplaats staan hier soms wagens waar je wat eten en drinken kunt 

kopen. 

 

 

Kokomo 

• Je betaalt voor een ligbedje 

• Geen parkeerkosten 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Restaurant 

• Massage 

• Duikschool 

 

Kokomo is ongeveer 10 à 15 minuten rijden vanaf Jan Kok Lodges. Een beschut strand met restaurant en 

duikschool. Rijd naar Kokomo richting Willemstad, het is niet aan te raden om volgens de routeapp de kortste 

te rijden over de onverharde zandweg tegenover Kunuku Aqua resort (heel slechte weg). Het restaurant van 

Kokomo is ook ’s avonds geopend voor diner, dus prima plek als je langer op het strand wilt blijven. 
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Blue Bay 

• Je betaalt voor strandtoegang of een ligbedje 

• Geen parkeerkosten 

• Legitimatie meenemen voor toegang BlueBay 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Restaurant 

• Duikschool 

 

Het strand van Blue Bay is ongeveer 15 minuten rijden vanaf Jan Kok Lodges. Het brede zandstrand is zeer 

geschikt voor kinderen. Er is een bar en een restaurant die ook s’ avonds geopend zijn. 

 

 

Playa Kalki 

• Geen kosten voor strandbedje of toegang 

• Geen parkeerkosten 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Restaurant 

• Duikschool 

 

Vlak onder resort Kura Hulanda Lodge bij Westpunt ligt dit kleine strand tussen de kalkstenen rotsen. Playa 

Kalki is een van de mooiste snorkel- en duiklocaties op het eiland. In het kristal heldere water zie je 

paddestoelvormige koraalformaties die je nergens aantreft. Ook het aantal vissoorten is hier zeer gevarieerd en 

kleurrijk. Er is een leuk restaurantje waar je wat kunt drinken en eten. 

Net voor Playa Kalki ligt Playa Forti waar vaak vanaf de klif wordt gesprongen. 

 

 

Playa Piska 

 

Een klein baaitje naast Playa Kalki waar altijd schildpadden zwemmen. Het is een visserstrandje en de 

schildpadden komen af op het visafval. Niet het mooiste en schoonste plekje maar de schildpadden zijn 

machtig mooi. Tip: ga vroeg, dan is het vaak nog rustig. 
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Playa Lagun 

• Geen kosten voor strandbedje of toegang 

• Geen parkeerkosten 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Restaurant 

• Duikschool 

 

Dit strandje is vooral geliefd bij de locale bevolking. Het is een heerlijke snorkel- en duiklocatie. Voor het 

strand, naast de duikschool is een restaurantje, prima voor de lunch.  

 

 

Mambo en Jan Thiel 

• Je betaalt voor strandtoegang en een ligbedje 

• Geen parkeerkosten 

• Eigen consumpties toegestaan 

• Restaurants 

• Duikscholen 

• Winkels 

 

Richting het zuidoosten, voorbij Willemstad, vind je de commerciele stranden van Mambo en Jan Thiel. 

Net voor Mambo vind je Moodbeach, Cabana en Wet en Wild en bij Mambo zelf de Mambo boulevard met 

winkeltjes. 

Jan Thiel is nog een stukje verder rijden, voorbij de Caracas Baai. Er is een kleine promenade met winkeltjes 

en op het strand vind je onder andere Zest, Papagayo, Zanzibar en Kokos. 
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landhuizen 
 

De landhuizen van Curacao, gebouwd in de 18e en 19e eeuw, zijn voornamelijk voormalige plantagehuizen. 

Destijds waren er ongeveer honderd kleine plantages op het eiland. De namen zijn nog steeds in gebruik als 

plaatsnamen, zoals Pannekoek, Dokterstuin, Kenepa, Brievengat enzovoort. 

 

Het middelpunt van elke plantage was het landhuis, waar de meester en diens huisslaven woonden. Gesitueerd 

rondom het landhuis lagen de pakhuizen en de slavenhutten. De slaven werkten op het land of in de 

zoutwinning. De landhuizen waren meestal gebouwd op een heuvel, zodat het omringende land en de 

naburige landhuizen in het zicht lagen. De huizen werden opgetrokken uit koraal en vaak versierd met 

bakstenen details. De hoge zadeldaken werden gemaakt met nederlandse dakpannen die het regenwater naar 

stenen verzamelpunten leidden. Een verrassend groot aantal van deze koloniale huizen heeft de jaren 

doorstaan. Ongeveer 55 van deze landhuizen bestaan nog steeds, in wisselende conditie verkerend, verspreid 

over Curacao. 

 

Onze selectie voor de mooiste landhuizen die je kunt bezoeken. 

 

 

Landhuis Jan Kok 

Het oudste landhuis van Curacao, landhuis Jan Kok, ligt naast Jan Kok Lodges. 

Het landhuis werd in 1840 gebouwd om het exemplaar dat in het begin van de 18e eeuw was gebouwd te 

vervangen. Het centrale deel heeft een zadeldak en er zijn verschillende aanpalende gebouwen. De oude 

slavenklok hangt nog altijd aan het zuidelijk terras. Het landhuis is vernoemd naar de 18e-eeuwse 

slavenmeester Jan Kok. Vanaf het terras kijk je uit over de zoutpannen van de St. Marie-baai, waar 

tegenwoordige flamingo-kolonies het landschap kleuren. De plantage, die 345 hectare groot is, was in aanleg 

een zoutplantage, hoewel er ook cultuurgewassen te vinden waren en aan veeteelt werd gedaan. Rond 1860 

werkten er nog 100 slaven. 

 

Je kunt het landhuis bezoeken iedere dag, behalve op maandag. Tegenwoordig is on het landhuis de galerie 

gevestigd van Nena Sanchez, een bekende lokale kunstenares. Haar kleurrijke werken zijn te koop en voor 

velen een mooie herinnering aan Curacao. 

Nena Sanchez is enkele jaren geleden overleden. Haar zus is vaak te vinden in het landhuis. Ook in Punda, 

Willemstad, is een winkeltje waar de werken van Nena verkocht worden. 

 

 

Landhuis Ascension 

Het afgelopen jaar is er brand geweest in het landhuis waardoor het landhuis zelf nu niet is geopend en 

rondleidingen in het landhuis nu niet worden gegeven. 

Rondleiding in de plantage naar Boka Ascencion wordt wel op de donderdagochtend gegeven. Om deel te 

nemen dien je je vooraf aan te melden via www.landhuisascencion-curacao.com.   

http://www.landhuisascencion-curacao.com/
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De Ascension plantage werd opgericht in 1672. De plantage ligt op het grondgebied van een voormalig 

indianendorp. De hooggelegen positie van het unieke koloniale landhuis diende niet alleen om optimaal 

gebruik te kunnen maken van de noordoosten wind maar had ook een strategisch belang. De naburige 

koloniale huizen lagen binnen het gezichtsveld, wat belangrijk was wanneer er een revolutie uitbrak of zich 

andere gevaren voordeden.  

In het begin van de 20e eeuw woonde schrijver/politicus Cola Debrot in het landhuis, een periode die hij 

beschrijft in zijn roman ‘Mijn zuster de Negerin’.  

 

Tot nader order vindt dit voorlopig niet plaats: Iedere eerste zondag van de maand is er op Landhuis 

Ascencion een Open Huis (van 10:00 tot 14:00 uur). Om 10:00 uur wordt er begonnen met een oecumenische 

kerkdienst in de kapel, voorgegaan door de dominee of aalmoezenier van Marine basis Parera. Om 11:30 uur 

start er een rondleiding door het landhuis onder begeleiding van een gids. Er is een gezellige markt waar 

lokale kunstenaars en hobbyisten zelf gemaakte kunstwerken en souvenirs tentoonstellen en te koop aan 

bieden. Ook kun je onder het genot van een lekker hapje en een koel drankje genieten van een live optreden 

van een lokale muziekband. Toegang is gratis.) 

 

 

Landhuis Knip (Kenepa) 

Landhuis Knip (Kenepa) is genoemd naar de vrucht van de Kenepaboom. Het landhuis dateert van het begin 

van de 18e eeuw. Het was ooit een van de meest welvarende plantages op het eiland. Producten waren divi-

divi-zaadpotten en schapenwol. Het koloniale huis is een belangrijk monument in de historie van Curacao. Hier 

gebeurde het, op 17 augustus 1795, dat een aantal slaven onder leiding van Tula, weigerden aan het werk te 

gaan op de plantage. De rebellerende slaven trokken naar Santa Cruz en stuitten daar op een politiemacht die 

was opgetrommeld. Het groeiende aantal slaven, op dat moment meer dan 1000, werd overweldigd en de 

leiders werden ter dood veroordeeld. Tula is nog altijd een belangrijke historische figuur, zelfs voor de huidige 

inwoners van Curacao. In 1875 waren er bij Landhuis Kenepa nog altijd 175 slavenhutten en vijf stenen 

gebouwen die 390 mensen huisvestten. Het huis werd in 1985 hersteld. Het vormt een rechthoek en de brede 

galerijen op de ruime terrassen zijn bedoeld om het huis koel te houden. Het biedt nu onderdak aan een 

museum en een tentoonstelling van antieke meubelen. 
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Landhuis Porto Marie 

De plantage bij Porto Mari, dat een gebied omvat van 594 hectare, heeft een historie die teruggaat tot 1684, 

toen de overheid toestemming gaf er veeteelt te bedrijven. Het landhuis is in de tweede helft van de 18e eeuw 

gebouwd, maar in de jaren dertig van de vorige eeuw werd het door de bliksem getroffen en brandde het tot 

de grond toe af. Vanaf het begin van de Nederlandse overheersing werd het militair-stategische belang van de 

beschutte baai van Porto Marie ingezien. De baai was belangrijk voor de verdediging van het eiland en daarom 

werd er in de 18e eeuw een fort opgetrokken op de top van Seru Caballé, een heuvel aan de oostzijde van de 

baai. Herbouwd in 1742 als Fort Porto Marie, was het voorzien van 10 kanonnen, zowel 12- als 18-ponders. 

Tijdens de Britse invasie van 1805 was het fort allerminst op zijn taak berekend. De Engelsen veroverden het 

fort en wierpen het enig overgebleven kanon in zee, plunderden het kruithuis en brachten vernielingen aan. Zo 

viel het doek voor Fort Porto Marie. 

 

 

Landhuis Cas Abou 

De plantage Cas Abou bestond al in de 17e eeuw en was ongeveer 400 hectare groot. De naam Engelenberg 

stamt af van de eigenaar, Willebrord van Engelen, die ook eigenaar was van de plantage Van Engelen. 

Landbouw was de voornaamste bezigheid maar er werd ook aan zoutwinning gedaan. Tijdens de 

slavenopstand in 1795 en de Engelse plunderingen die zo'n tien jaar later plaatsvonden, heeft de plantage erg 

te lijden gehad. Omstreeks 1970 is het landhuis volledig gerestaureerd. Daarbij is o.a. een aantal wijzigingen 

doorgevoerd in bijv. gevels, dakkapellen en ramen.  

 

 

Landhuis Chobolobo 

Het Chobolobo herenhuis/landgoed werd in het begin van de 19e eeuw gebouwd. Het landhuis ligt in het 

centrum van een 10 hectare groot land. De geschiedenis van het landgoed is tamelijk vaag, maar 

hoogstwaarschijnlijk heeft het landhuis nooit een andere functie gehad dan als woonhuis te dienen voor rijken 

kooplieden. Het ligt dicht bij Schottegat, in het noordoosten van Punda. 

Kort nadat de Spanjaarden Curacao ontdekten in 1499, maakten ze een begin met de landbouwontwikkeling 

van het eiland. Een van die planten die ze van overzee meebrachten, was de zogeheten ‘Valencia Orange’. De 

sterk afwijkende klimaat- en bodemomstandigheden veranderden dit sappige fruit echter in een bitter, bijna 

oneetbaar product. Kortom, het project raakte in vergetelheid en de nakomelingen van deze ‘mislukte’ 

sinaasappels groeiden eenzaam in de natuur verder. Zelfs de doorgaans niet zo kieskeurige geiten lieten ze 

met rust. Pas eeuwen later ontdekte iemand dat de schil van deze vruchten een etherische olie bevat, met een 

buitengewoon aangename geur. Sinds 1946 huisvest Chobolobo de destilleerderij Senior Co, die het fameuze 

Blue Curacao produceert. Er worden verschillende tourse georganiseerd die een goede impressie van zowel 

het interieur als het exterieur van het landhuis geven en natuurlijk wordt er uitgebreid verteld over het 

distillatieproces van de Blue Curacao Likeur. Het landhuis heeft nu tevens ook een restaurant waar we wat kunt 

drinken en eten. https://www.chobolobo.com/nl/home 

  

https://www.chobolobo.com/nl/home
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Landhuis Daniel 

Plantage Daniel werd gesticht rond 1650. De overlevering vertelt dat het gebouwd is door een aangespoelde 

drenkeling die er op St. Daniel’s Day voet aan land zette. Maar volgens anderen is de plantage juist vernoemd 

naar Daniel Ellis, een Engelsman die werkte bij de West Indische Compagnie, en die het plantagehuis bouwde 

in de eerste helft van de 18e eeuw. Het is een van de oudste, nog bestaande plantagehuizen van Curacao. Het 

plantage ligt aan de weg naar Westpunt. 

Landbouw en veeteelt hebben nooit veel succes gehad op de plantage. In de 19e eeuw werd het bezit enkele 

keren voor veilingverkoop aangeboden. In de 20e eeuw lag de plantage er verlaten bij en in 1950 was het 

landhuis tot ruïne vervallen. In 1997 werd het opgeknapt en veranderde het in een restaurant. 

 

 

Landhuis Dokterstuin 

Dit landhuis, gerestaureerd in 1996, ligt bijna tegenover Landhuis Ascension op de weg naar Westpunt. 

Plantage Dokterstuin was al in gebruik in de 17e eeuw. Het landhuis dateert waarschijnlijk van de 18e eeuw. In 

de tweede helft van de 19e eeuw was het in bezit van de overheid, die kleine delen van het land in pacht gaf 

aan voormalige slaven. Op deze wijze hoopte de overheid de landbouw te stimuleren. Nu is er een authentiek 

creools restaurant (aanrader, alleen open voor de lunch). 
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Willemstad 
 

De hoofdstad van Curacao bereik je vanaf Jan Kok Lodges in ongeveer 20 minuten. 

Het makkelijkste is om te parkeren bij het Renaissance hotel /Starbucks. Tegenover de Starbucks is een 

parkeerterrein, maar als je na de Starbucks naar links gaat (onder de slagboom door) is er verderop een 

(gratis) parkeergarage. Vanuit hier loop je via het Rifford en de Handelskade de stad in. 

 

De sporen van het koloniale verleden zijn in Willemstad nog duidelijk aanwezig. De vele monumentale 

gebouwen laten zien dat Willemstad altijd een belangrijke handelsstad is geweest. Sinds 1997 staat de 

historische binnenstad op de Unesco Werelderfgoedlijst. 

 

Er zijn dikwijls leuke wandelexcursies in Willemstad. Behalve dat je leert over de geschiedenis en langs 

historische gebouwen gaat, maak je ook kennis met de creativiteit van de bevolking die overal in de stad 

zichtbaar is. Prachtige muurschilderingen zijn op zoveel plaatsen te bewonderen! De wandel excursies worden 

onder andere georganiseerd door Dushi Walks Curacao, https://www.facebook.com/DushiWalksCuracao 

 

Willemstad bestaat uit verschillende wijken. Otrabanda, Punda, Pietermaai en Scharloo zijn allen de moeite 

waard. 

 

Door het wegblijven van toeristen en vooral doordat ook de cruiseboten Curacao niet meer aandeden tijdens 

de Corona crisis, zijn veel winkeltjes en restaurantjes gesloten. Gelukkig komt het eea nu wel weer op gang en 

krijgt de stad haar levendigheid weer meer en meer terug. 

Op zondag zijn de winkels in de stad gesloten. 

 

 

Otrabanda 

Otrobanda betekent letterlijk ‘de andere kant’. Het stadsdeel ligt aan de andere kant van de St. Anna Baai. Het 

Otrabanda district is in de 18e eeuw ontwikkeld. De belangrijkste winkelstraat in Otrobanda is de Breedestraat.  

Kurá Hulanda is een van de meest geslaagde restauratiewerken van Otrobanda: Een groot deel van Otrobanda’s 

bouwvallige krottenwijk werd getransformeerd in een magnifiek gerenoveerd historisch district. Dat resulteerde 

in een adembenemend voorbeeld van Nederlandse koloniale architectuur in de Cariben. Ook hier heeft de 

Corona crisis haar sporen nagelaten. Het hotel van Kurá Hulanda is recentelijk verkocht en wordt hopelijk snel 

weer in ere hersteld. 

 

 

Renaissance Mall & Rif Fort 

Het Riffort werd oorspronkelijk gebouwd in de 19e eeuw om het eiland te beschermen tegen een invasie van 

piraten en andere vijanden. Dit onderdeel van het werelderfgoed van de Unesco met zijn historische en 

artistieke sfeer huisvest nu een winkeltjes en restaurants. Het ligt op korte loopafstand van de pontjesbrug en 

naast de Mega Pier, waar de cruiseboten aanleggen als ze Curacao bezoeken.  

https://www.facebook.com/DushiWalksCuracao
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Punda 

Punda is van oudsher het belangrijkste winkelgebied van Willemstad. Beschermd door het Waterfort en Fort 

Amsterdam, gebouwd in 1648, legden de Nederlanders zich hier toe op hun favoriete bezigheid: de 

internationale handel. Schottegat-haven bruiste toen van activiteit. Langs de kust van Punda verrezen talloze 

warenhuizen. Nauwe straatjes werden aangelegd tot voorbij de boulevard en maakten de huizen en winkels 

bereikbaar. 

In Punda vind je de Mikvé Israel-Emanuel Synagoge, de oudste synagoge van het westelijk halfrond. In het 

even verderop gelegen Joods Cultureel Museum kom je meer te weten over de geschiedenis en cultuur van 

de Joodse gemeenschap op het eiland. 

 

 

Pietermaai en Scharloo 

Rondom het Waaigat ontstonden eind 1800 de buitenwijken Pietermaai en Scharloo. Vooral de rijke 

zakenlieden uit de stad lieten hier mooi vrijstaande huizen aan het water bouwen. In de vorige eeuw raakte vele 

panden in verval, maar inmiddels worden de veelal classicistische gebouwen weer volop gerestaureerd. In 

schril contrast met de dure huizen staan de kleine arbeiderswoningen in de volkswijken Fleur de Marie, Sint 

Jago en Berg Altena ten noorden van Scharloo. 

Pietermaai is tegenwoordig echt heel leuk, er zijn restaurantjes en leuke kroegjes.  

 

 

Fort Nassau 

Het Fort is gebouwd begin 1800 en werd destijds Fort Republiek genoemd. Tijdens de bezetting van Curacao 

door de Britten, van 1807-1816, hernoemden de Britten het Fort George. Nadat Nederland het eiland weer in 

bezit had genomen werd het fort hernoemd naar de Koninklijke familie en heet sindsdien Fort Oranje Nassau. 

In 1958 werd het gebouw een restaurant. 
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natuur 
 

De natuur van Curacao is ruig en heeft een rijke biodiversiteit. De meer vlakke (en vaak drogere) oostkant 

(Bandariba) verschilt enorm van van de westkant van het eiland (Bandabou, waar ook Jan Kok Lodges is), waar 

het veel heuvelachtiger is en dikwijls ook veel groener. 

 

 

Christoffelpark 

Het grootse en meest gevarieerde park op Curacao met prachtige natuur en vele kleurrijke vogels en de 

bijzondere witstaart herten, die alleen op Curacao voorkomen. 

Er zijn diverse wandelroutes variërend van een rustige wandeling, tot de meer uitdagende klim naar de top van 

de Christoffelberg (aan te raden deze alleen vroeg in de ochtend te doen – in de warme maanden mag er vaak 

niet later dan 10:00 of 11:00 worden gestart). 

Het park organiseert ook speciale activiteiten, waaronder safari's, herten spotten, dier presentaties, excursies 

naar grotten, begeleide tours door het park en vele gelegenheidsactiviteiten, zoals volle maan wandelingen en 

safari's bij zonsopgang.  

Naast de natuurlijke rijkdom biedt het park ook veel op het gebied van cultuur en historie. Plantage en 

museum Savonet was een van de eerste plantages op het eiland en heeft nog steeds een van de meest 

complete plantage complexen, waaronder het landhuis, opslagruimtes, dammen, bronnen en nog veel meer.  

 

Let op: Wanneer je met de eigen (huur) auto naar het Christoffelpark gaat, wees je dan bewust van de steile 

hellingen. Het is niet altijd verstandig om deze route zelf te rijden!  

We raden in alle gevallen de georganiseerde tours aan boven zelf het park in te gaan met de eigen auto.  

Check https://www.christoffelpark.org/ voor alle mogelijkheden, openingstijden en entreegelden. 

 

 

Zoutpannen van Jan Kok 

De zoutpannen van Jan Kok vormen een prachtig natuurgebied waar je kunt wandelen en fietsen. Er staan 

dikwijls flamingo’s en de wandeling voert helemaal tot aan de zee. Hier is recentelijk een nieuwe brug geplaatst 

waarmee je de zoutpannen kunt oversteken en weer terug kan lopen richting St Willibrordus (duur ongeveer 2-

3 uur). Aan te raden is om de wandeling ivm de warmte in de vroege ochtenduren te starten. Zorg voor 

profielschoenen ivm de gladde modderige ondergrond. 

 

 

Struisvogelfarm 

Bij Santa Catharina, aan de oostkant van Curacao, vind je de Curacao Ostrich Farm. Tijdens de safari leer je 

alles over struisvogels, er is een restaurant en een speeltuin. Leuk uitje, zeker voor de kinderen! 

Kijk op https://curacaoostrichfarm.com voor alle informatie. 

  

https://www.christoffelpark.org/
https://curacaoostrichfarm.com/
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Aloe Vera plantage 

Ook aan de oostkant van het eiland is de Aloe Vera plantage. De aloe vera plant die op Curacao groeit wordt al 

eeuwen gebruikt voor het verzorgen en gezond houden van het lichaam. De plantage is vrij toegankelijk en er 

is een winkeltje waar de producten van Curaloe worden verkocht. Er wordt een film getoond over het 

productieproces. Het winkeltje verkoopt ook koffie, fris en iets lekkers en je zit idylisch in the schaduw onder 

een grote boom. https://www.curaloe.com. 

 

 

Grotten van Hato 

De Hato grotten werden miljoenen jaren geleden gevormd onder het wateroppervlak. In de IJstijd daalde het 

water en dit was het begin van het eiland Curacao. De Hato grotten hebben een oppervlakte van 4.900 m2 en 

herbergen kalksteenformaties, romantische poelen, een waterval en een beroemd Maria-standbeeld. Ook leeft 

er in de grot een kolonie zeldzame langneusvleermuizen. Meer informatie, openingstijden en entree vind je op 

https://curacaohatocaves.com/. 

 

 

Hofi Pastor 

Hofi Pastor vind je langs de weg richting Westpunt, naast de kerk van Barber. De wandelpaden zijn (in 

principe!) goed begaanbaar. De twee wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de ingang van het Hofi en duren elk 

ongeveer een half uur. 

Wandelend tussen de oude bomen waan je je in sprookjesachtige bos. Er is een picknickplaats onder de oude 

mangobomen waar je geniet van de heerlijke en koele omgeving. Je vindt er vele vogels, vlinders, leguanen, 

konijnen en nog veel meer dieren. Niet te missen is de gigantische Kapok boom die bekend staat als de 

alleroudste boom van Curacao. Vanaf 1200 kozen de Caiquetios indianen Hofi Pastor als heilige plek. Rond de 

slaventijd werd het park gebruikt als vruchtenboomgaard. Check https://www.hofipastor.org/hulphofi.htm voor 

actuele openingstijden en entree.  

 

 

Shete Boka  

Gebied met meer dan 10 schitterende boka's (zee inhammen) waar drie soorten schildpadden broeden. Het 

park begint bij Boka Tabla waar grote golven krachtig neerslaan tegen een ondergrondse grot. De wandeling 

geeft boven, op het kalksteenterras, een prachtig uitzicht op de noordkust. https://www.shetebokapark.org/.  

https://www.curaloe.com/
https://curacaohatocaves.com/
https://www.hofipastor.org/hulphofi.htm
https://www.shetebokapark.org/
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musea 
 

 

Savonet museum 

Gelegen midden in het Christoffelpark, het grootste natuurreservaat op het eiland en gevestigd in het 

voormalige plantagehuis van de Savonet Plantage. Het museum geeft het bezoekers een kijkje in het leven van 

de vroegere bewoners van het gebied, vanaf de eerste Arowak Indianen die bijna 4000 jaar geleden naar het 

eiland kwamen tot de huidige moderne tijd. 

Moderne audiovisuele concepten, historische voorwerpen, gezichten van de afstammelingen van de 

voormalige slaven, foto-materiaal, volledig gerestaureerd antiek en nog veel meer laten het museum een divers 

verhaal vertellen van onderlinge afhankelijkheid tussen mens en natuur, tussen de geschiedenis van de cultuur 

en de natuur. https://www.christoffelpark.org/savonet-museum  

 

 

Curacao museum 

Het Curacao museum is te vinden in Otrabanda. Het gebouw in koloniale stijl straalt al bij de eerste aanblik de 

authentieke sfeer uit. Je leert over de aardrijkskundige geschiedenis van Curacao en zijn er 

gebruiksvoorwerken van de indianen te zien uit de tijd voor Columbus. Verder ook kaarten en cartografische 

voorstellingen van Amerika en het Caribisch gebied, beroepen die de Afro-Curacaoënaren uitoefenden na de 

afschaffing van de slavernij, hun geloof en levenwijze, een traditionele plantage-keuken, antiek mahoniehouten 

meubilair (18e en 19e eeuw) en schilderijen van plaatselijke en internationale kunstenaars. 

https://hetcuracaosch.museum/en/  

 

 

Kura Hulanda museum 

De gedwongen verhuizing van Afrikanen van Afrika naar de Amerikas in het Caribisch gebied door Europeanen 

van de 17e tot de 19e eeuw veranderde permanent het gezicht van de wereld. Het Kura Hulanda museum ligt 

bij het centrum van Willemstad aan de haven, precies daar waar Nederlandse ondernemers eens tot slaaf 

gemaakte Afrikanen samen met andere commerciële goederen verhandelden en verscheepten. Dit museum 

laat op indrukwekkende wijze de Trans-Atlantische Slaven Handel in zijn totaliteit zien vanaf het gevangen 

nemen van de slaven in Afrika, via de verscheping tot de hervestiging in de Nieuwe Wereld. Het museum 

beeldt uit hoe de Afrikaan samen met zijn culturele erfenis tot op de huidige dag Curacao en de 

maatschappijen van het Caribisch gebied hebben beïnvloed. http://www.kurahulanda.com/museumx  

 

 

  

https://www.christoffelpark.org/savonet-museum
https://hetcuracaosch.museum/en/
http://www.kurahulanda.com/museumx
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Maritime museum 

De strategische ligging en de natuurlijke haven van Curacao lieten het eiland uitgroeien tot een belangrijk 

zeevaart- en handelscentrum vanaf de vroege geschiedenis. Het interieur van het Maritime museum omarmt 

zowel de eeuwenoude historie als het moderne design, in een historisch 17e-eeuws gebouw dat is 

teruggebracht in zijn oude glorie. Het museum is gevestigd in een herenhuis, gebouwd in 1729 bij de 

Waaigat-inham even boven de drijvende markt. De tentoonstellingen omvatten antieke miniaturen, 17e-eeuwse 

scheepsmodellen en kaarten, waarvan sommige in leeftijd teruggaan tot 1500. 

http://www.curacaomaritime.com/  

 

 

Mikve Israel Emanuel Synagogue en Joods museum 

Dit is de oudste nog in gebruik zijnde synagoge op het westelijk halfrond. In 1970 werd het Joods Museum 

gevestigd, direct naast de synagoge. Interessante en ongebruikelijke objecten worden tentoongesteld die de 

cultuur en de historie van de Joodse gemeenschap illustreren. Veel van deze objecten worden nog altijd door 

de synagoge gebruikt. 

 

 

Tula museum 

Gevestigd in het landhuis Kenepa (Knip) vertelt je over het Afrikaans/Curacaose erfgoed. 

 

 

  

http://www.curacaomaritime.com/
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op het water 
 

 

Klein Curacao 

Een dag naar Klein Curacao is bijna een must tijdens jouw vakantie. Het onbewoonde eilandje ligt op ongeveer 

2 uur varen vanaf Curacao en heeft nog wittere zandstranden en hier is de zee nog een beetje blauwer. Er zijn 

verschillende boten die je naar Klein Curacao brengen. 

Wij raden de Mermaid aan en ook Breeze en maken (ook voor andere aanbieders) graag je reservering. 

 

 

Duiken 

Dichtbij Jan Kok Lodges zijn diverse duikscholen gevestigd. Waar je terecht kan voor introductieduiken, het 

halen van een duikbrevet en benodigdheden kan huren. We kunnen o.a. de duikschool aanraden op het strand 

van Porto Marie, https://www.portomarisports.com/. Naast restaurant De Buurvrouw vind je 

https://www.relaxed-guided-dives.com/ 

 

 

Snorkelen 

Snorkelsetjes zijn te huur bij Porto Marie en mooie setjes koop je bij https://www.relaxed-guided-dives.com/.  

 

 

Captain Goodlife 

Captain Goodlife heeft een watertaxi bij Playa Santa Cruz onder de naam Let’s Go Watersports. Hij kan je naar 

de beschutte plaatsen brengen die alleen per boot bereikbaar zijn en waar je kunt duiken of snorkelen. Onder 

andere naar de Blauwe Grot, Playa Pretu, Lover’s Beach en het Mushroom Forest. www.captaingoodlife.nl. 

 

 

Dolphin Academy 

De nadruk van de academy ligt op zorg en oprechte interactie tussen mensen en dolfijnen. Je maakt de 

dolfijnen mee in hun natuurlijke habitat. Ontmoet, zwem of duik met een dolfijn in hun natuurlijke lagune of op 

open zee. Vraag Frederieke om meer informatie, we maken graag je reservering. https://www.dolphin-

academy.com. 

 

 

Windsurfen Curacao 

Het is een eindje rijden, naar het einde van de Caracasbaai. Hier zit Windsurfen Curacao waar je als je 

gevorderd bent, een plank kan huren of, wanneer je leergierig bent, een les kan volgen op het water van de 

Caracasbaai. Meerdaagse cursussen, ook voor kinderen, behoren ook tot de mogelijkheden. 

https://windsurfingcuracao.com.   

https://www.portomarisports.com/
https://www.relaxed-guided-dives.com/
https://www.relaxed-guided-dives.com/
http://www.captaingoodlife.nl/
https://www.dolphin-academy.com/
https://www.dolphin-academy.com/
https://windsurfingcuracao.com/
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Sup Curacao 

Suppen or paddleboarden is gemakkelijk te leren en al varend met de gids kom je langs de mangroves van het 

Spaanse water en hoor je alle ins en pids over dit natuurgebied. Absoluut een leuke (middag)trip. 

https://supcuracao.com/ 

 

 

 

  

https://supcuracao.com/
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wellness 
 

 

8 The Experience 

Op Coral Estate, naast Koraal, dus dichtbij Jan Kok Lodges. Sauna, massage, haarsalon (met uizicht over de 

zee), manicure en pedicure en de producten van Aveda. Raadzaam om te reserveren. https://8curacao.com/ 

 

 

Integra Natural 

Deze zero-waste store vind je in shoppingmall Sambil. Alle producten zijn organic en vegan: skin & body care, 

soy zeep, soy kaarsen en thee. 

 

 

The Space Curacao 

Voor een yoga klas, massages, bodywork en nog veel meer kunnen we The Space aanraden 

www.thespacecuracao.com. 

 

 

 

 

 

  

https://8curacao.com/
http://www.thespacecuracao.com/
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eten en drinken 
 

 

AANRADERS OP BANDABOU 

 

De Buurvrouw, locale en internationale gerechten, makkelijke kaart 

https://www.facebook.com/DeBuurvrouwCuracao/ 

 

Bali Grote Berg, indonesisch, thais en surinaams 

https://www.facebook.com/baligroteberg 

 

E Lantarnu, van alles wat, zeer smakelijk 

https://www.facebook.com/ELanternu 

 

Landhuis Daniel, lokale en indonesische gerechten 

https://www.facebook.com/CuracaoLandhuisDaniel 

 

Karakter en Koraal, meer upscale, prima kaart, aan of op het strand 

https://www.facebook.com/karaktercuracao 

 

Williwood, locale gerechten, genieten in het dorp kroegje 

https://www.facebook.com/Williwood.experience 

 

Cactus Café, locale gerechten, de pindasoep is geliefd bij velen 

https://www.facebook.com/CactusCafeCuracao 

 

Sol Food, eenvoudige kaart, het uitzicht over de baai is adembenemend 

https://www.facebook.com/Sol-Food-at-Sunshine-Getaway-Curacao 

 

Dokterstuin, alleen voor de lunch, locale gerechten in historsch landhuis 

https://www.facebook.com/pages/Landhuis%20Dokterstuin 

 

De Visserij, catch of the day, direct aan het water 

https://www.facebook.com/piscaderanoreservations/ 

 

Restaurant Playa Forti, voor verse vis en een prachtig uitzicht. 

 

Sopi, net voor de rotonde richting Willemstad staat aan je rechterhand een soepkarretje. Aanrader voor 

wanneer je trek hebt in iets gezonds en hartigs. 

  

https://www.facebook.com/DeBuurvrouwCuracao/
https://www.facebook.com/baligroteberg
https://www.facebook.com/ELanternu
https://www.facebook.com/CuracaoLandhuisDaniel
https://www.facebook.com/karaktercuracao
https://www.facebook.com/Williwood.experience
https://www.facebook.com/CactusCafeCuracao
https://www.facebook.com/Sol-Food-at-Sunshine-Getaway-Curacao
https://www.facebook.com/pages/Landhuis%20Dokterstuin
https://www.facebook.com/piscaderanoreservations/
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AANRADERS RICHTING WILLEMSTAD EN VERDER 

 

Plasa Bieu, authentiek lokaal eten, alleen lunch, midden in het centrum van Willemstad 

 

Kome, lokaal soul food met een internationale twist 

https://www.komecuracao.com/ 

 

Number 10, in de verborgen tuin bij Landhuis Bloemhof, ontbijt en lunch, in het weekend gesloten 

https://numbertencuracao.com/ 

 

Ochenta Cocktail bar, hippe cocktail bar in hartje Pietermaai 

 

Hofi Cas Kora, farm to table concept met eatery en marketplace 

https://www.hoficascora.com/home/ 

 

Serafina, klein, romantisch Italiaans restaurant, gelimiteerde kaart met super verse gerechten 

https://www.serafinacuracao.com/ 

 

Restaurant 020, culinaire hotspot van de eigenaars van 212 in Amsterdam 

https://restaurant-020.com/ 

 

BKLYN, populair in Pietermaai, met cocktails en hapjes 

https://www.bklyn.cw/ 

 

Truki Pan, verspreid over Curacao vind je foodtrucks waar vanaf het begin van de avond lomito, kip en sate 

voor je worden bereid. 

 

Rozendaals, internationale en lokale gerechten 

https://www.rozendaels.com/ 

 

 

  

https://www.komecuracao.com/
https://numbertencuracao.com/
https://www.hoficascora.com/home/
https://www.serafinacuracao.com/
https://restaurant-020.com/
https://www.bklyn.cw/
https://www.rozendaels.com/
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nog meer informatie en tips 
 

 

Voor nog meer leuke tips: volg ons op Instagram (zie ook daar de insta guides) en Facebook. En ook leuk zijn 

de blogs op www.jankok-lodges.com. 

 

 

http://www.jankok-lodges.com/

