
Duiken op Bonaire



Waarom duiken op Bonaire?
Bonaire is het hele jaar door een ideale duiklocatie.
Bonaire heeft alle soorten duikplekken voor beginners tot
experts.
Bonaire heeft duiklocaties van wereldklasse.
Bonaire heeft vele prijzen gewonnen voor duiken.  
Geliefd Kantduikbestemming voor duikers vanuit de hele
wereld. 
Bonaire is uitgeroepen in de jaarlijkse Readers ’Choice
Awards van Scuba Diving Magazine als beste
kantduikbestemming van het Caribisch gebied.
Bonaire is een duikparadijs omdat er veel zeedieren te
zien zijn.
 Meer dan 85 officiële duikplekken.
Toegang tot duiklocaties met een boot of 

Vershillende soorten duiken: freediving en technisch
       een kust.

 



Duiken op Bonaire 

 
Klik hier voor de video. 

https://www.youtube.com/watch?v=41C_u9Oy3PY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=41C_u9Oy3PY&feature=emb_title


Bonaire heeft veel soorten koralen, vissen en andere
zeedieren. Als je op Bonaire duikt, kun je veel soorten
vis spotten, want er zijn 350 soorten vissen op Bonaire.
Kleurrijke vissen zoals de regenboogvis of maanvissen
zijn te zien tijdens het duiken. Zeeschildpadden,
walvishaaien, mantarog, zeepaardjes, adelaarsroggen
en zeekomkommers zijn enkele van de zeedieren die
leven in de onderwaterwereld van Bonaire.

Het zeeleven van Bonaire



Feiten over duiken op Bonaire
Bij bezoek aan het Bonaire Marine Park wordt een
'nature fee'. Klik hier voor meer informatie. 
Het behoud van de zee is belangrijk voor Bonaire,
net als het behoud van schildpadden.
Het Caribische eiland heeft 3 bedreigd of kritisch
bedreigde zeeschildpadden: hawksbill, green en de
loggerhead-schildpad.
Koralen zijn belangrijk voor de bescherming van de
kusten. De Reef Renewal Foundation Bonaire werkt
samen met duikoperators om de koralen te helpen
herstellen.

https://stinapabonaire.org/nature-fee-2019/


Bonaire als een Blue
Destination

Klik hier voor de video. 

https://www.youtube.com/watch?v=vCYEy6oeihc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vCYEy6oeihc&feature=emb_title


 Monte's Dive Tree
Bari Reef
1000 steps
No Name
Alice in Wonderland
Hilma Hooker
Karpata
Andrea 1 & 2
Nukove
 Salt Pier

    en nog veel meer

Duikstekken op Bonaire



Enkele interessante duiklocaties

Monte's Divi Tree

Zeepaardjes zijn te zien tijdens het duiken hier.

1000 steps 

Deze duikstek is voor kantduikers.
De Star koraal,

karetschildpadden, manta
en walvishaaien
zijn hier te zien.

De beste Caribische duikstek voor diversiteit
van vissen.

Bari Reef

No Name 
 

Populaire plek op Klein Bonaire



Enkele interessante duiklocaties

Alice in Wonderland

Karpata

Bekend om zijn goede zichtbaarheid 
en panorama view.

Deze duikstek heeft een gezonken schip. 

Hilma Hooker

 

Zeepaardjes en blauwe papegaaivis, zijn
enkele van de dieren in het wild die te vinden

zijn op deze duikstek.

Duikplek waar je het dubbele rif kunt zien.

Andrea 1 & 2



De duikkaart van Bonaire

Klik hier voor duikkaart.

https://www.tourismbonaire.com/includes/bonaire-dive-sites.pdf
https://www.tourismbonaire.com/includes/bonaire-dive-sites.pdf


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
info@globactive.nl 

Kijk op onze website tourismbonaire.com
Bekijk onze Facebook @TourismBonaire
Bekijk onze Instagram @BonaireTourism
Bekijk onze Pinterest @BonaireTourism

 

https://www.tourismbonaire.com/
https://nl-nl.facebook.com/Bonairetourism/
https://www.instagram.com/bonairetourism/
https://nl.pinterest.com/TourismCorporationBonaire/

