
BELEEF HET ZELF

10 REDENEN VOOR CURAÇAO 
ALS DUIKBESTEMMING

Aan geweldige duikbestemmingen geen gebrek in de 
Caribische zee. Op weinig plekken ter wereld is het water 
zó helder, de flora en fauna zó divers en zo overweldigend 
mooi. Maar er is één eiland dat echt bekend staat als het 
duikparadijs van deze hoek op aarde: Curaçao. Vanwege de 
voorzieningen, vanwege het gemak, het avontuur en vooral: 
vanwege de betoverende schoonheid onder water. 

Je zet je duikbril recht, kijkt nog eens naar het witte zand onder 
je voeten en dan begin je te lopen: zo de zee in. Dat is de 
schoonheid van duiken vanaf land. De condities zijn daarvoor 
ideaal op Curaçao. Rustig water, helder zicht en heel veel te 
zien. Jouw duikavontuur begint hier gewoon op het strand. 

Op zoek naar variatie?  Geen probleem! Met meer 
dan 70 duikplekken - vanaf de kust of boot - om te 
ontdekken, is er altijd een nieuw onderwateravontuur om 
te beleven op Curaçao.  

Oog in oog met al die schoonheid onder water raak 
je pas echt doordrongen van hoe belangrijk het is om 
dit te beschermen. Op Curaçao is beheer, behoud 
en bescherming topprioriteit, zodat jij en de volgende 
generaties kunnen blijven genieten van dit kwetsbare 
moois. 

Lees nog 6 redenen op de achterkant.

1. BESTE BESTEMMING IN DE CARIBISCHE ZEE 

2. SHORE DIVING 

3. ALTIJD MEER TE ONTDEKKEN

4. CONSERVATIE IS BELANGRIJK 
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Het zat het schip Superior Producer niet mee, die dag 
in 1977 toen ze - onderweg vanuit Isla Margarita - slagzij 
maakte en zonk. Op zestig meter van de kust van Curaçao 
ligt ze nu op de bodem, bedekt met koraal en sponzen. Een 
duikavontuur voor ervaren en gevorderde duikers! Tot aan de 
stuurhut kom je gemakkelijk. Een duik in de machinekamer is 
alleen voor duikers met veel ervaring. 

De Dive Task Force van de Curaçao Hospitality and 
Tourism Association (CHATA) bestaat uit duikscholen 
die door het Curaçao Tourism Board (CTB) 
goedgekeurd zijn en gecontroleerd worden op kwaliteit, 
veiligheid en hun commitment aan duurzaam toerisme. 

Op Curaçao heb je een ruime keus aan accomodaties. 
Sommige accomodaties hebben een duikschool direct op 
het strand en bij andere accomodaties kan je voor de deur 
worden opgehaald. Of heb je een auto gehuurd? Dan rijd 
je zo naar de duiklocatie. Je zal merken dat je overal gastvrij 
wordt ontvangen.  

Hoewel veel mensen denken dat de kans op een orkaan 
in het hele Caribisch gebied hetzelfde is, trekt het 
orkaanseizoen steevast voorbij aan Curaçao. Doordat het 
net wat zuidelijker ligt dan het orkaangebied, hoef je je daar 
geen zorgen om te maken. 

Zo groot als de zee is, zoveel soorten leven kom je erin 
tegen. Je vindt er de Caribische langoest, papegaaivissen, 
maanvissen, schilpadden, schorpioenvissen en zelfs 
murenen. En heb je echt een oog voor detail? Dan zie je 
gestreepte koraalgarnalen, naaktslakken en misschien wel 
een zeeduivel. Bij een nachtduik lichten de anemonen, 
octopussen en spinkrabben op in het schijnsel van je lamp.

De onderwaterwereld is om geen genoeg van te krijgen. 
Maar als je toch even aan land komt, dan hoef je je geen 
moment te vervelen. Curaçao is nog veel meer dan koraal 
en zeepaardjes. Ontdek zelf wat het eiland nog meer te 
bieden heeft. 

5. GEWELDIGE WRAKDUIK 

6. TOEZICHT EN KWALITEIT

7. MET OPEN ARMEN

8. GEEN ORKAAN TE BEKENNEN 

9. ZOVEEL TE ZIEN...

10. ...EN NOG ZOVEEL MEER TE DOEN
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