
 

 

Dinsdag 2 januari 
Zo, de reis is begonnen, een nieuw avontuur tegemoet. 
We worden om 5 uur opgehaald en naar de luchthaven van Zaventem gebracht, alles verloopt vlot, alleen 
heeft het vliegtuig naar Schiphol reeds één uur vertraging, gelukkig hebben we voldoende overstaptijd. 
We kuieren wat rond in Schiphol met een drankje en een snack, de gate verandert wel van nummer maar 
het vliegtuig vertrekt op tijd voor een vlucht van 9:25 uur. Gelukkig is het een lijnvlucht wat te merken is 
aan de zetels en de drank. 
Natuurlijk is het “lang stilzitten”, met in de omgeving de “Flodder Family”, ongeveer 12 luidruchtige 
personen, maar het eten valt mee en af en toe wat rondlopen, de vlucht verloopt naar wens ondanks wat 
turbulentie. 
  
De ontscheping loopt wat stroef, maar daar we een elektronisch Emigratieformulier ingevuld hebben, zijn 
we zeer vlug door de aankomstcontrole, de band draait reeds en we wachten voor onze bagage. Een stuk 
is er na 15 minuten, we wachten 45 minuten maar het tweede stuk komt niet. 
We zoeken de verantwoordelijke op, en die wist ons te vertellen dat dit stuk bagage nog in Schiphol staat. 
Na zo veel gereisd te hebben is het slechts de eerste maal dat dit ons overkomt, dus dat nemen we er wel 
bij. Nu nog de huurauto ophalen, dit verloopt ook vlot, alleen is het een automatiek, en dit is wel meer 
dan even wennen. Door al het verlies van tijd zijn we juist te laat voor de nodige boodschappen, dus 
begeven we ons naar appartementen “Bantopa”, in de wijk “Curasol”. 
 
Woensdag 3 januari 
Ons appartement is zeer rustig gelegen, dus we hadden een goede nachtrust. We zijn zeer vroeg wakker, 
en moeten nog wachten tot 7.30h om boodschappen te doen. Er is een grote supermarkt (Centrum 
supermarkt) op amper 4 km. We vinden alles om een lekker ontbijt te maken, en onze frigo op te vullen 
(ja, er is zelfs blonde Leffe). Na het ontbijt, en verder verkennen van appartement en verblijf, trekken we 
naar “Willemstad”. Op internet hadden we een beschrijving van autoritten gelezen, en zo parkeren we 
dicht bij ”Punda”, op “Plaza Mundo Merced”. Her parkeren is er gratis, en toch zit er een 
parkeerwachter: de auto staat dus veilig.  
We verkennen “Punda”, en moeten vaststellen dat er heel wat zaken leeg staan en verloederd zijn.  
We moeten shoppen, want Ingrid heeft geen zomerkledij om te dragen bij deze warme temperaturen van 
30°, vermits de valies nog in Amsterdam staat. Zoeken naar gepaste kledij vraagt toch heel wat tijd.  
Dit wordt gecombineerd met af en toe een terrasbezoekje. Rond het middaguur vinden we een eenvoudig 
restaurant waar vooral veel ‘locals’ staan aan te schuiven voor de barbecue. Er is keuze tussen 4 
vleessoorten, verschillende groenten om een slaatje samen te stellen, en daarnaast keuze uit frietjes, rijst, 
pasta, gebakken banaan. We kiezen voor de formule van 2 soorten vlees, voor een 15 ANF (± 7€ per 
persoon), en we bekomen een mooie portie. Er werd vooral Spaans gesproken, en het heeft ons goed 
gesmaakt. We besluiten terug naar de auto te wandelen, en de namiddag rustig verder door te brengen in 
en rond het appartement. Zwemmen zit er nog niet in, zonder zwempak. De eigenaar van “Bantopa” komt 
nog langs om uitleg te geven over het eiland. Later op de avond, om 19.30h, is de ontbrekende valies nog 
steeds niet geleverd en de eigenaar telefoneert voor ons naar de luchthaven. De valies is al in Curaçao, en 
na aandringen wordt ze nog naar het appartement gebracht, om 20.45h. Wat een opluchting!! 

Donderdag 4 januari 2018 
Vandaag kunnen we echt van de vakantie beginnen genieten. We trekken naar “Boca Sint Michiel”, max 
2 km van ons appartement. Er is nog één restaurant, “Waterfront Terrace”, dat we willen bekijken, om er 
ooit eens te gaan eten. Na een korte wandeling op het strand rijden we naar “Kokomo Beach”.  
Onderweg passeren we flamingo’s. “Kokomo Beach” oogt zeer gezellig, een aanrader voor een 
strandliefhebber, er zijn voorzieningen zoals eten en drinken,… Hier komen we zeker nog terug.  
Van daaruit willen we naar “playa Daaibooi”. 



 

 

 Er ligt een weg langs de olieraffinaderij, die we nemen tot de baan naar Sint Willibrordus. De weg langs 
de olieraffinaderij is onverhard, en in minder goede toestand, maar te doen. Het is alleszins veel korter, 
dan terugrijden naar “Piscadera”. Dicht bij Willibrordus zien we nog eens flamingo’s.  
Op “playa Daaibooi” is veel volk, er is een grote parking, en een kleine eettent. We genieten er van een 
drankje, een biertje en een awa di lamoenchi, een limonade van limoenen. Voor de lunch willen naar 
“Karakter”, een restaurant bij “Coral Estate”. Om het domein binnen te rijden, moet je bij de poort je 
rijbewijs tonen. “Coral Estate” is zeer verzorgd, er zijn heel veel vakantiehuizen, villa’s,… en 2 
restaurants.  
In de reisgids wordt “Karakter” aangeraden. We nemen allebei “the catch of the day”, en dat is een 
“mula”, een witte vaste vis. Dit wordt geserveerd met een Provençaalse saus, en een stukje gefrituurde 
polenta. We nemen ook een fles rosé wijn, en zijn zeer tevreden van onze maaltijd. Tevreden rijden we 
terug, nog even boodschappen doen, via “Bleu bay”.  Dit is ook een resort, met restaurants, bars en strand, 
maar kan ons niet overtuigen om er terug te keren. We genieten verder van ons verblijf “Bantopa”, en 
van een frisse zwempartij. We hebben een fijne dag gehad. De broodmaaltijd nemen we in het 
appartement, en sluiten de avond af met fles wijn, op het terras. 

Vrijdag 5 januari 
Het was een warme nacht, waardoor we allebei minder goed hebben geslapen. We willen vandaag het 
westelijk deel van het eiland bezoeken, en starten daarvoor bij het Christoffelpark. Je kan het park 
bezoeken door er doorheen te wandelen, en of via een autorit. We kiezen voor de auto, en de route leidt 
langs smalle, bochtige en steile wegen. Het is een avontuurlijke rit, de vegetatie bestaat voornamelijk uit 
cactussen, struiken en bomen, veelal dezelfde. Er zijn stopplaatsen (kleine parkeerplaatsen) voorzien, 
waar je van het uitzicht kan genieten. Wij vonden dit park niet zo speciaal. In de nabijheid ligt  
“Shete Boka” park waar we “Boka Tabla” en de grot bezoeken, beide ontstaan door uitholling van de 
rotsen door het woeste zeewater. Er zijn tevens kleine krabben te zien.  
We rijden verder naar Westpunt. Behalve de kleine strandjes is daar weinig te doen. We stoppen bij 
“Playa Forti” om onze dorst te lessen in “Bleu View Sunset Terrace”. Je hebt er een zeer mooi zicht over 
het strand en de baai, en de vissersbootjes. We nemen verder de kustroute, via “Lagun”, “Soto”, en zo via 
Sint Willibrordus, naar restaurant “Karakter” waar we daags voordien al geweest zijn. Het eten is 
opnieuw lekker (gegrilde tonijn en picanha (ossehaas)), maar het zijn dezelfde groenten als daags 
voordien. Op de terugweg doen we onze boodschappen, en we genieten verder van ons verblijf. 

Zaterdag 6 januari 
Vandaag willen we “Otrobanda” bezoeken. We rijden naar “Renaissance Hotel-Casino-Mall”, waar 
gratis een overdekte parking is, ideaal om niet in de hete zon te staan. Buiten ligt een cruiseschip 
aangemeerd, en er is dus veel volk op de been die de mall en “Rif Village” willen bezoeken. De mall 
bestaat voornamelijk uit dure winkels, en “Rif Village” ook, maar er zijn tevens restaurants gevestigd.  
Het is wel een gezellige plek. Vandaar verkennen we het stadsdeel, in de hoop een aangename buurt te 
vinden, maar dat valt tegen, er is in feite maar weinig te zien die de moeite is. We steken via de 
Emmabrug over naar “Punda”, om Pietermaai te bezoeken. Men had ons verteld dat dit een mooie 
omgeving is met verschillende restaurantjes, maar ook dat is overroepen. We keren dan maar terug naar 
“Rif Village”, waar we gaan eten in “Anchor Waterfront “. Het is een prachtig uitzicht over “Punda”.  
We kiezen voor scampis en rib eye. Het eten is niet zoals verwacht, het vlees bevat pezige delen die niet 
te snijden zijn. Na het middagmaal rijden we naar” Boca Sint Michiel”, naar “Waterfront Terrace”, waar 
we genieten van een fris wijntje en een rum met cola. Hier kijken we vooral naar de mogelijkheden om er 
eens te gaan eten. Deze plaats is vlakbij ons appartement, dus dat kan interessant zijn voor de toekomst. 
Vandaar gaat het richting verblijf, met een duik in het zwembad. 



 

 

Zondag 7 januari 
We besluiten het vandaag zeer rustig te houden, het eiland is niet groot, veel is er niet te zien, dus we 
hoeven ons niet op te jagen. In de voormiddag rijden we tot aan “Piscaderabaai”, om er wat rond te 
wandelen. Helaas is er niet veel te zien, we drinken iets in ”Pirate Bay”, en we gaan boodschappen doen 
in de Centrum supermarket. Het is bijzonder druk, en zelfs aanschuiven om een parkeerplaats te 
bemachtigen. We kopen o.a. een gegrilde kip om deze als lunch te verorberen, met brood. Bob vindt dat 
de kip te zoet gekruid is. Ingrid vindt de kip lekker. Namiddag rust. Tegen de avond willen we eigenlijk 
naar “Waterfront Terrace” gaan om er vis te eten, maar op Facebook staat dat het op zondag gesloten is. 
We rijden dan maar naar “Kokomo Beach”, waar het behoorlijk druk is. Er speelt een band, en er heerst 
een aangename sfeer maar de  muziek speelt iets te luid. Na een cocktail bestellen we ons eten, en rijden 
dan terug naar ons verblijf. 

Maandag 8 januari 2018 
Het oostelijk deel van het eiland hebben we nog niet bezocht, en dat verkennen we vandaag. We rijden 
eerst naar de Jan Thiel Baai: het grootste (?) hotel is “Papagayo Beach Resort” met hotel, winkels, 
villa’s/appartementen, supermarkt (Albert Hein), bars, restaurants, en een groot verzorgd strand (strand is 
privé, dus van het resort). Een goede plaats om wat rond te kuieren en iets te drinken. Vandaar rijden we 
verder naar “Caracasbaai”, en het “Spaanse water”. We hopen iets te vinden om met een boot de zee op 
te gaan (niet met de boot naar klein Curaçao), maar dat is een tegenvaller. We keren dan maar terug 
richting Willemstad, en bezoeken onderweg “Fort Nassau”. Boven op het fort is het een mooi zicht over 
Willemstad, met de grote brug, de andere zijde is de haven. We blijven eten in het gelijknamig restaurant. 
Op het middaguur is de keuze voor een warme schotel beperkt. Voornamelijk slaatjes en broodjes worden 
uitgebreid aangeboden. We kiezen voor een rib eye en zalm. We zijn aangenaam verrast: zeer fijne 
keuken, een aanrader. Na de middag verkennen we “Sambil”, een shopping en –ontspanningscenter.  
Er is een bowling aanwezig, dus we zullen beslist nog eens terugkeren. De rest van de dag rusten we uit 
in ons verblijf. 

Dinsdag 9 januari 2018 
Vandaag is er niets gepland: rustig aan genieten. We nemen inlichtingen ivm de haventocht, om eventueel 
deze week nog te doen. ’s Middags gaan we lunchen bij “Waterfront Terrace” in “boca Sint Michiel”. 
De nemen beiden red snapper (rode zeebaars), geserveerd met sla en frietjes. De vis en de frietjes zijn 
echt overheerlijk, slaatje ook. Het restaurant is zeer eenvoudig, met terras voor de deur, en zelfs onder de 
bomen aan de overkant van de straat. Het is er aangenaam zitten, vlak aan de zee. Dit is voor herhaling 
vatbaar. 
Na de middag trekken we naar “Sambil”, waar we gaan bowlen (50 Naf voor één uur). Zodoende is de 
namiddag ook gepasseerd. We trekken naar ons verblijf en genieten verder van zwembad en terras. 

Woensdag 10 januari 2018 
In de loop van de voormiddag rijden we naar Willemstad. Tegen 10h komen we aan in de parking van 
hotel Renaissance. We wandelen via het “Riffort” en de Emmabrug naar “Punda”. We bezoeken eerst het 
maritiem museum, en kopen ook reeds een ticket voor de haventocht. Het museum is zeker de moeite om 
te doen. We kuieren verder door de straten.  
Het is er vandaag aangenamer rondlopen, want er ligt momenteel geen cruiseschip aangemeerd.  
’s Middags eten we ‘garlic shrimps’ in stichting academic hotel. Het zijn stagiairs die er werken.  
Het duurt wel wat tijd eer iets geserveerd is. We vragen elk een glas witte wijn. We krijgen een zoete wijn 
(andere hebben ze niet). Onze scampis zijn zeer lekker, in een room-look saus, met vooral veel look.  
We hebben brood gevraagd ipv friet of rijst. Ook het brood is verzorgd: het is half voorgesneden, met 



 

 

ertussen ook look, en heel licht geroosterd. Het is er niet duur (25 Naf voor scampis). Tegen 13.50h 
moeten we terug zijn aan het maritiem museum voor de boottocht. Onderweg is er nog tijd voor een 
piña colada en een cuba libre. De boottocht wordt uitgevoerd met een van de ferryboten, duurt 45 min, 
met een gids. Dit is ook eens interessant om te doen. We keren terug naar het appartement, en besluiten 
om ’s avonds te gaan eten bij “Argila”, in de buurt van “Piscadera”. Het is gelegen op het terrein van het 
“Clarion hotel”. We eten er lasagne. Het is lekker, maar anders dan we gewoon zijn: er is weinig saus 
aanwezig, veel gehakt, en wordt opgediend met groenten en een stukje brood het is er gezellig, ondanks 
wij bijna de enige klanten zijn.  

Donderdag 11 januari 
Deze morgen is de computer gecrasht. We vrezen ervoor dat het verslag en de foto’s verloren zijn. 
Daarom besluiten we nog eens Curaçao rond te rijden, maar in omgekeerde zin dan de eerste keer.  
In “Soto” rijden we naar de “Santa Martha baai”, waar een zeer mooi uitzicht is.  
Via Westpunt en “Boca tabla” zijn er opnieuw foto’s genomen. ’s Middags eten we opnieuw in 
“Waterfront Terrace”, waar er deze keer lion fish (koraalduivel) wordt opgediend, een zeer smakelijke 
vis. We keren tevreden terug naar ons verblijf. 

Vrijdag 12 januari 
We rijden voor de laatste dag op het eiland nog eens terug naar de hoofdstad. Voor het middagmaal 
genieten we van gamba’s bij “Waterfront Terrace”, opnieuw een heel smakelijke maaltijd.  
In het verblijf moeten we uitchecken, en daarna naar de luchthaven rijden en huurwagen inleveren. 

 

 

Algemeen 
Nadat we Aruba bezochten, enkele jaren geleden, wat ons beviel, dachten we Curaçao is groter en we 
zullen er wel 10 dagen nodig hebben om het te verkennen.  
 
Verblijf: 
Wij boekten een 2 kamer appartement. Ja het is er niet Super de luxe, maar “all you need” maar voor het 
kleine prijsverschil zouden we nu opteren voor een 3 kamer bungalow.  
De uitbater doet alles wat moet en is er voor U. Het zwembadje is gezellig. 
 
De huurauto van Alamo: 
Een Kia sportage, niet de goedkoopste maar een fantastische wagen, alleen als je nooit met een 
automatiek gereden hebt even wennen. (de meeste auto’s op het eiland zijn automatiek) 
 
Het weer – het land: 
Iedere dag rond de 32°C, wij zijn geen strandliggers, duikers of snorkelaars en verder dan het aangenaam 
klimaat, zijn er hier weinig bezienswaardigheden voor 10 dagen. 
Gelukkig was ons verblijf niet ver van het beste visrestaurant van Curaçao, “Waterfront terrace” in  
St Michiel. Het gebouw heeft geen aanschouw en ziet er niet aantrekkelijk uit, maar…wat op het bord 
komt is subliem. De eigenaars zijn Nederlanders, maar de drie keren dat wij er gegeten hebben, waren 
voor ons perfect. 


