
www.bonaireisland.com

1000 steps 12.2108º   N  68.3216º  W





We verwelkomen onze wereldburgers over de
hele wereld om de schoonheid van onze aarde
te zien en een onaangeroerd juweeltje te
ervaren, overbeschermd door de goedaardige
mensen van Bonaire.

Bonaire is voor jou als je de verbinding met de
natuur wilt herstellen, een authentieke cultuur
wilt ervaren, wilt genieten van de luxe van het
nieuwe tijdperk en een gevoel van vernieuwing
wilt opdoen.

VOOR DEGENEN MET EEN WERELDBEELD
vind precies wat je zoekt

HIER IS DE WAARHEID
Wanneer mensen de natuur beschermen (zoals de

Bonairianen hebben gedaan), beloont de natuur hen met te
ontdekken schoonheid.

 
Dit nieuwe tijdperk van luxe is naar binnen gekeerd naar

ervaringen die mentaal welzijn en beloning genereren.
 

De inwoners van Bonaire hebben het eiland beschermd,
commercie vermeden en de natuurlijke schoonheid

behouden.



ZO REIS JE NAAR BONAIRE.
Flamingo International Airport ontvangt zowel regionale als
internationale vluchten. Bonaire is bereikbaar vanuit Europa,
Latijns-Amerika, Noord-Amerika en het Caribisch gebied. Het is
ook mogelijk om via Aruba of Curaçao naar Bonaire te reizen.
Neem contact op met de luchtvaartmaatschappijen die Bonaire
bedienen of met uw favoriete boekingsagent voor volledige
routes en details. 

vluchten naar bonaire

TOERISTENBELASTING
Met ingang van 1 juli zijn bezoekers naar Bonaire vereist toeristenbelasting te betalen van $75 per persoon, 

per bezoek.

kom met een cruise ship

HIER IS EEN ANDERE MANIER

Al eeuwenlang doen schepen Bonaire aan.
Tegenwoordig verwelkomen wij graag schepen en
bezoekers van ’s werelds populairste
cruisemaatschappijen, waaronder AIDA, Carnival,
Celebrity, Holland America, Norwegian Cruise
Line, Princess, Royal Caribbean en nog veel meer. 

Of je nu aan wal gaat bij onze Noord- of Zuidpier,
je bent op loopafstand van het centrum van
Kralendijk. Daar geniet je van onze cultuur,
keuken, en onze legendarische gastvrijheid.
Kralendijk is een ideale plek om zelf een aantal
van de natuurlijke wonderen van Bonaire te
bekijken.



VERVOER
ER ZIJN GENOEG MANIEREN OM JE TE VERPLAATSEN
OP BONAIRE

Er zijn genoeg manieren om je te verplaatsen op Bonaire. Van een huurauto tot een mountainbike en alles
daartussenin. We rijden aan de rechterkant van de weg en volgen de internationale verkeersborden. We
doen het hier rustig aan, met een snelheidslimiet van slechts 40 km/u in stedelijke gebieden en 60 km/u
daarbuiten. Wij vragen alle bezoekers zich aan de snelheidsbeperkingen te houden en voorzichtig te zijn. Je
deelt de weg namelijk met voetgangers, fietsers en af en toe een ezel of geit.

OF JE NU GRAAG OP VIER OF TWEE WIELEN RIJDT, OF JE LIEVER LAAT
VERVOEREN, ER ZIJN GENOEG MANIEREN OM BONAIRE TE VERKENNEN

Omdat Bonaire vrij klein is, kun je door een
auto te huren een groot deel van het eiland
verkennen. Als de kustduik-hoofdstad van
het Caribisch gebied is een pick-up truck met
dubbele cabine erg populair. Een pick-up
truck of jeep met hoge bodemvrijheid is ook
vereist om het Washington Slagbaai National
Park te bezoeken. Als je besluit een auto te
huren, heb je de keuze uit bekende,
betrouwbare verhuurbedrijven. De meeste
huurders moeten minstens 23 jaar oud zijn, in
het bezit zijn van een geldige creditcard en
een geldig rijbewijs. Bijna alle huurauto’s op
Bonaire zijn handgeschakeld, dus reserveer
vroeg als je een automaat nodig hebt.
Reserveer je vervoer ook ruim van tevoren
als je van plan bent rond de feestdagen te
reizen.

Als je ooit een lift nodig heeft om op jouw
bestemming te komen, kun je altijd een taxi bellen
op +599 717 8100.

Als je houdt van het gevoel van de wind in je haren,
geef je misschien de voorkeur aan een meer
informele manier om je te verplaatsen. Je hebt
geluk! Bonaire heeft een aantal winkels die
sportievere verhuur aanbieden, van golfkarretjes
tot Harleys. Als fietsen meer jouw snelheid is, kun
je alles kiezen, van een stevige toerfiets, perfect
voor verharde wegen, tot stoere mountainbikes die
onze honderden kilometers off-road trails
aankunnen. Net als bij autoverhuur, heeft u voor
het huren van een gemotoriseerd voertuig een
geldig rijbewijs en een gangbare creditcard nodig.
Vergeet niet ruim van tevoren te reserveren.

Overweeg je een dagtrip naar Klein Bonaire? Een veerboot is de beste optie om er te komen. De
verschillende operators bieden uiteenlopende vertrektijden aan. Informeer bij elke aanbieder naar
dienstregelingen, servicegebieden en tarieven.

autoverhuur taxi's

veerboten

motorfietsen, scooters,
golfkarretjes en fietsen



Je voelt je zo thuis op Bonaire. Of je nu de voorkeur
geeft aan een hotel, resort, privévilla, boetiekhotel,

B&B of zelfs een appartement, je vindt zeker een
plek die perfect bij je past. En ze bieden allemaal

een spectaculair uitzicht, of je nu in het binnenland
of aan zee verblijft.

MAAK HET JEZELF GEMAKKELIJK
waar te verblijven op bonaire



HET BEHOUD VAN BONAIRE VOOR
DE KOMENDE GENERATIES

where mother nature loves human nature love human nature
loves mother nature love human nature loves mother nature
love human nature loves mother nature love human nature
loves mother nature love human nature loves mother nature

Als je op een eiland woont, word je je er snel van
bewust hoe verbonden je bent met de natuur. Dat is
een van de redenen waarom we overbeschermend
zijn ten opzichte van het land, de zeeën en de riffen
die ons zijn toevertrouwd. Wij zien onszelf als
verzorgers van het eiland, die het behouden voor
toekomstige generaties. Daarom hebben wij een
strategisch masterplan ontwikkeld om te
voorkomen dat ontwikkeling het natuurschoon
negatief beïnvloedt.

Bonaire is een waar ecologisch wonder. Het is het thuis
van de meest kwetsbare habitats ter wereld en
verschillende bedreigde diersoorten. We werken er dus
elke dag aan om ons stukje paradijs te beschermen. De
Conventie van Ramsar beschermt wetlandnesten en
voedingsplekken voor schildpadden en vogels, alsook
tussenstops voor trekvogels. Een gezonde zee betekent
het beschermen en herstellen van onze riffen, die
broed- en voedingsplaatsen vormen voor vissen en
zeeschildpadden. Tot slot hebben we duurzame energie
omarmd en streven we ernaar om over een paar jaar
volledig koolstofneutraal te zijn.

ons eiland is een paradijs dat
voor altijd ongerept zal blijven

ZO BESCHERMEN WE DE NATUURLIJKE
WONDEREN VAN BONAIRE

Alle gebruikers van het Bonaire Marine Park zijn
verplicht om de natuurtoeslag van $40,00 aan
te schaffen. Uw bijdrage helpt om het Bonaire
Marine Park en het Washington Slagbaai
National Park wild en ongerept te houden voor
toekomstige generaties.

dankzij jouw
natuurvergoeding help
je de wilde dieren op
bonaire te beschermen



TEKEN DE BONAIRE BOND
We weten dat je als eilandbezoeker onze zee,
mensen, land en ons ethos begrijpt en respecteert.

Door deze belofte te doen neem je actief deel aan
het beschermen van onze natuur en onze unieke
identiteit. Dat doen we samen, met en voor elkaar.

Ik beloof me bewust te zijn van al het zeeleven en hoe ik dit behandel om
Bonaire blauw te houden.

Ik beloof hoffelijk te zijn voor natuur en dier; ik zal foto’s maken, geen
overtredingen.

Ik beloof milieubewust te zijn door mijn eigen waterfles mee te nemen en
daaruit water te drinken.

Ik beloof dat ik voorzichtig zal zijn, bedachtzaam de natuur zal betreden en geen
sporen zal achterlaten.

Ik beloof de leefomgeving en de cultuur van de lokale gemeenschap te
respecteren alsof het mijn eigen familie is en zal altijd een vriend zijn.

De Bonaire Bond is ontworpen om te benadrukken hoe cruciaal duurzaam toerisme is voor de
leefbaarheid van onze lokale gemeenschap. Het eiland gaat nog een stap verder met zijn investeringen
en inspanningen voor de natuur door via Stichting Reef Renewal Bonaire koraalbomen te adopteren
namens bezoekers die zich in 2022 met hun handtekening inzetten voor dit doel. Deze koraalbomen
bevatten elk meer dan 100 stukken koraal, dus de donatie gaat direct terug naar het herstel van de
riffen van Bonaire. Dit om ervoor te zorgen dat zowel bezoekers als de lokale bevolking van Bonaire’s
befaamde en voortreffelijke zeeleven kunnen blijven genieten.

DE KORAALCAMPAGNE



Of je nu een ervaren duiker bent, of het altijd al hebt willen leren, Bonaire biedt
ongerepte duiklocaties die tot de laatste echt ongerepte plekken op aarde behoren.

 
Het gezond houden van de riffen van Bonaire is essentieel om ook het Caribisch gebied
gezond te houden. En hoewel we al generaties lang de riffen beschermen, was het de

visie van Captain Don Stewart die dit echt mogelijk maakte. Al in 1962 was hij de eerste
die het belang van onze riffen erkende. In dat jaar richtte Captain Don niet alleen het

eerste duikbedrijf op Bonaire op, maar speelde hij ook een belangrijke rol bij het
opzetten van het Bonaire Marine Park.

 
Vandaag de dag gebruiken we alles wat we hebben geleerd over onze riffen om ze

gezond te houden voor toekomstige generaties. Dankzij het leiderschap van Captain
Don en onze niet aflatende toewijding, vind je vandaag de dag meer dan 85 duiklocaties

onder onze turquoise zeeën, waarvan 54 gemakkelijk bereikbaar zijn vanaf de wal.
Eenmaal onder de branding vind je levendige riffen met meer dan 350 vissoorten en 57
soorten koraal. En dankzij ons tropisch klimaat kun je 365 dagen per jaar, zeven dagen

per week, 24 uur per dag duiken.

DUIKEN IN EEN 
ONDERWATER PARADIJS

de tropische zeeën van bonaire verkennen



duikavonturen

Onze kalme, kristalheldere Caribische zeeën bieden
spectaculaire onderwaterlandschappen en een
ongeëvenaarde zichtbaarheid. En onze meertalige
duikinstructeurs, die meer dan twaalf landen
vertegenwoordigen, behoren tot de beste ter
wereld. Op het hele eiland vind je ook een aantal
internationale certificeringsbureaus.

Voor beginners bieden duikoperators
snorkelcursussen, introductietrainingen van één
dag en een duikcertificaat open water. Ervaren
duikers kunnen gemiddelde en gevorderde
vaardigheden leren zoals NITROX, wrakduiken,
navigatie en nachtduiken. Veel duikoperators
bieden ook duikleidertrainingen aan, waaronder tot
duikleider, duikcontrolespecialist, assistent-
instructeur en volledige instructeurstraining. Echt
avontuurlijke duikers kunnen technische
duikcursussen volgen, waaronder extra bereik,
decompressieprocedure en Tri-mix.

Er zijn ook veel duikcursussen voor mensen met
een handicap via IAHD (International Association
for Handicapped Divers). 

Voor meer informatie over het duiktrainings-
certificaat, bezoek de PADI website op
www.padi.com/scuba of de NAUI website op
www.naui.org.

VOOR ELK NIVEAU

Wie een meer natuurlijke manier zoekt om de
rust onder de golven te ervaren, kan ook
freediven proberen. Of je nu een beginner
bent of een volleerd freediver, je vindt hier
veel goed geïnformeerde duikoperators die
zowel opleidingen als trainingen bieden om
de sport te leren of je vaardigheden te
verbeteren. Wil je meer informatie over
freediven op Bonaire, vraag dan bij een van
de vele duikeroperators op het eiland na of zij
lessen aanbieden.

FREEDIVING

Op Bonaire geloven we dat de liefde voor de zee
zich moet uitstrekken tot kinderen, want duiken
is een sport voor de hele familie. Hier vind je
duikoperators die kinderen vanaf 10 jaar de
basisbeginselen van het duiken aanleren. Velen
bieden een volledig snorkelcertificaat,
ééndaagse introductietraining, junior-
cursussen en certificatieklasse volledig open
water. Dit kan jongeren een levenslange passie
voor de zee geven.

Naast de ondiepe riffen, ideaal voor duikers,
biedt Bonaire ook diepere duiklocaties voor
zowel beginnende als ervaren duikers,
waaronder het wereldberoemde Windjammer-
wrak. Duikers kunnen deze plaatsen bereiken
met een technische duikoperator die cursussen
biedt met zeer ervaren instructeurs. Deze
operators bieden de nodige instructie,
technieken, uitrusting en gasmengsels om de
verhoogde risico’s van dieper duiken te helpen
beheersen. Voor meer informatie over
technisch duiken kunt je terecht bij de
duikoperators van Bonaire. In geval van een
duiknoodgeval beschikt Bonaire over een
hercompressiekamer.

DUIKEN VOOR KINDEREN

TECHNISCH DUIKEN

http://www.naui.org/


Met meer dan 22 tropische stranden op Bonaire en Klein
Bonaire, ontdek je vast en zeker je eigen paradijs. Laat de
wereld en je zorgen achter terwijl je over het zachte, koele
zand slentert en erop uitgaat om de riffen net voorbij de
branding te verkennen.

Sommige stranden zijn bedekt met zacht, helderwit zand,
terwijl andere stranden meer schelpen en koraal bevatten,
waardoor het zand donkerder en ruwer is. Dit is het resultaat
van gezonde, bloeiende riffen voor de kust.

En om onze riffen gezond te houden, moeten we onze
stranden schoonhouden. Daarom nemen we altijd ons afval
mee en gebruiken we milieuvriendelijke zonnebrand. Het
betekent ook dat je schelpen laat liggen, omdat ze een
schuilplaats vormen voor heremietkreeften en andere dieren.
Meedoen aan onze jaarlijkse strandopruimacties is een
geweldige manier om iets terug te doen en onze vriendelijke
mensen te leren kennen.

TROPISCH ZAND TUSSEN JE TENEN
De stranden van Bonaire bezoeken

Chachacha Beach, Te Amo Beach, Playa
Palu di Mangel, Seven Body Beach, Pink
Beach & No Name Beach.

GEWELDIG OM TE ZWEMMEN:

Kitesurfen bij Atlantis, Kayaken bij Lac Cai
& windsurfen bij Sorobon.

GESCHIKT VOOR WATERSPORT:

GEWELDIG VOOR HET VERKENNEN
VAN HET ONDERWATERWERELD:
1000 Steps, Bachelor’s Beach, Boka
Slagbaai, Playa Benge, Playa Frans,
Playa Funchi, Playa Lechi  en Wayaka.





Wat je favoriete activiteit ook is, je vindt het op
Bonaire. Van duiken in onze warme tropische zeeën,
het verkennen van ons natuurlijke landschap, tot
onvergetelijke maaltijden. Je vindt hier precies wat je
zoekt.

alles onder de zon

ERVARINGEN OP
BONAIRE

VERBINDING MET DE NATUUR OP
BONAIRE
Als je van het buitenleven houdt, zul je Bonaire geweldig
vinden. Dankzij de altijd schijnende zon en de warme
passaatwinden, brengen wij veel tijd buiten door, in
contact met de natuur. Wat je favoriete buitenactiviteit
ook is, op Bonaire geniet je er nóg meer van.

Met meer dan 300 km aan paden, van geitenpaadjes tot
onverharde wegen. Je kunt bijna heel Bonaire op twee
wielen verkennen. Kies voor een begeleide excursie
door het Washington Slagbaai National Park, Rincon en
Kralendijk. Of verken het eiland op eigen houtje door de
blauw geschilderde rotsen te volgen die onze
fietspaden markeren. Vind fietsverhuur, -verkoop, -
reparaties en begeleide excursies bij lokale
fietsenwinkels en veel hotels.

FIETSEN

Om Bonaire echt goed te kunnen beleven, moet je de
moderne wereld achter je laten. Trek goede
wandelschoenen aan en ga naar het Washington
Slagbaai National Park, een van de beste plekken op
het eiland om te wandelen. Het gevarieerde terrein van
het park biedt uitdagingen voor wandelaars van alle
niveaus. Wie de steilere hellingen beklimt, wordt
beloond met een majestueus uitzicht op het eiland en
de azuurblauwe zee om ons heen. Je kunt de paden op
eigen houtje bewandelen, of een wandelexcursie
maken met een lokale gids.

WANDELTOCHTEN



Een geweldige manier om Bonaire te verkennen en
ontdekken is door rond te toeren over het eiland.
Spring op je rit en rijd naar de noordkant van het eiland
om omringd te worden door prachtige ongerepte
natuur en geweldige landschappen. Rijd naar de
zuidkant om meer te weten te komen over de unieke
historische bezienswaardigheden. Vergeet niet uw
camera mee te nemen, want Bonaire is absoluut een
pittoresk eiland dat de moeite waard is om zoveel
mogelijk foto's te maken om te delen met uw
dierbaren.

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Met ons uitgebreide systeem van meer dan 400 grotten,
beschikt Bonaire over vrijwel elk mogelijk ecosysteem
dat de natuur te bieden heeft. Onze grotten zijn meer dan
avontuurlijke hotspots, ze vormen het hart van het
ecosysteem van het eiland sinds ze tienduizenden jaren
geleden gevormd werden. Maak een excursie met een
gids en ontdek eeuwenoude stalactieten en stalagmieten
die over duizenden jaren ontstonden. Voor de
avontuurlijke bezoeker bieden de grotten ook een unieke
kans op avontuur. Gecertificeerde grottengidsen kunnen
je meenemen naar afgelegen grotten waar je in het
donker kunt snorkelen in kristalhelder water. Vergeet je
zaklamp niet!

SPELEOLOGIE

Bonaire herbergt meer dan 200 vogelsoorten,
waaronder kustvogels, zeevogels en landvogels.
Natuurlijk hoef je geen ervaren vogelaar te zijn om
onze populairste gevederde inwoner, de flamingo,
te zien. Je vindt ze bij de zoutmeren in het
Nationaal Park, bij het Gotomeer en Pekelmeer.
Bonaire is ook het thuis van de Caribische parkiet
en de geelschouderpapegaai, de enige nog levende
inheemse populatie buiten Venezuela. De
parkieten zijn bijna overal op het eiland te vinden.
Het aantal ernstig bedreigde papegaaien komen
vooral voor in fruitbomen en de cactusvelden aan
de noordkant van het eiland.

VOGELSPOTTEN

EN VEEL MEER…



VAREN & ZEILEN
Er is geen idyllischer omgeving voor varen en zeilen dan de legendarische Caribische zee. Wat is er
romantischer dan het volgen van de routes die door de avonturiers en kapers van eeuwen geleden
werden bevaren? Vaar over de zee rond Bonaire en voel de sensatie van de kraakwitte zeilen als ze
de wind vangen, of luister naar het water dat zachtjes langs je boot klotst terwijl de ondergaande zon
de avondhemel verlicht. De avonturen zijn oneindig. Snorkelen vanaf de zijkant van je zeilboot.
Bezoek Klein Bonaire en picknick op een tropisch eiland. Of geniet van een diner bij maanlicht op het
water. De keuze is aan jou en je verbeelding.

Op Bonaire zie je onze lokale vissers vredig langs de kust zitten of op hun boten vissen naar de
vangst van de dag. Ze doen dit al tientallen jaren, wat een groot deel van onze cultuur uitmaakt. En
natuurlijk willen we onze manieren graag met u delen. Hier vindt u tal van vissersbootexploitanten
die sportvischarters aanbieden zodat u deze traditie kunt ervaren.

VISSEN

WINDSURFEN
De passaatwinden en het kristalheldere water komen samen om een van de meest idyllische
windsurfbestemmingen ter wereld te vormen. Het is dan ook geen verrassing dat zoveel
professionele windsurfers Bonaire als hun thuisbasis beschouwen. Zowel professionals als
beginners komen samen in Sorobon, één van Bonaire’s kroonjuwelen. Hier zie je onze professionele
windsurfers van dichtbij in actie. Beter nog, je kunt ook van hen leren. Veel van hen geven ook les
aan kinderen en volwassenen op alle niveaus.

Als klein Caribisch eiland, omringd door een kristalheldere tropische zee, biedt Bonaire net zoveel
avontuur in en op het water als op het land. Denk je dat je van de oceaan houdt? Je wordt
gegarandeerd opnieuw verliefd onder onze rustige golven.



Als je op een Caribisch eiland woont, roept de
zee altijd. Dat is een van de redenen waarom
Bonaire zoveel activiteiten op het water
biedt. Van wakeboarden tot waterskiën,
tuben en nog veel meer. Of je nu een beginner
bent of een ervaren boarder, de zee rond
Bonaire wacht op je.

Er zijn veel operators die verschillende
watersportmogelijkheden bieden.

EN NOG VEEL MEER…

Als je fan bent van kitesurfen, is dit de
perfecte plek voor tijd op het water. De
passaatwinden die Bonaire strelen, creëren
bijna elke dag van het jaar de ideale
omstandigheden voor kitesurfen. Het
kitesurfgebied ligt op de zuidwestpunt van
Bonaire en kan worden gevonden door de
felgekleurde vliegers te volgen in de lucht.

KITESURFEN

Er is geen betere manier om onze vredige kant
van het Caribisch gebied te verkennen dan per
kajak. Voel jezelf ontspannen terwijl je zachtjes
over het oppervlak van onze kalme wateren
glijdt. Beide kanten van het eiland bieden
talloze plaatsen om te ontdekken. Aan de
loefzijde ligt Lac Bay, een lagune omringd door
mangrovebomen die prachtige natuurlijke
tunnels vormen en waar wilde dieren leven.
Maar als je echt in de stemming bent voor een
avontuur, tref je operators aan de lijzijde van
het eiland waar je een kajak kunt huren en ons
eigen onbewoonde tropische eiland kunt
bezoeken, Klein Bonaire.

KAJAKKEN





Ben je een zoetekauw? Dan vind je het einde van de
maaltijd net zo lekker als het begin. Geniet van onze
wereldberoemde rum-rozijnen taart. Maar door ons
leven in de tropen genieten we ook van verkoelend,
zoet ijs en sorbets. Je vind hier de simpele smaken,
maar ook exotische zoals Ponche Crema en
tropische sorbets zoals rumrozijnen en mango. En
haal op elk moment van de dag een ‘Blond biertje’
dat je dorst zal lessen.

Op Bonaire weten we dat samen een traditionele
maaltijd eten, de beste manier is om families
samen te brengen en nieuwe vrienden te maken.
We houden een stoel voor je vrij!

Er is geen betere manier om de ziel van het Caribisch
gebied te ervaren dan te dineren op Bonaire. Geniet
van de unieke restaurants met bekroonde regionale en
internationale chef-koks die hun persoonlijke tintje
toevoegen aan uw ultieme eetervaring.

De diverse etniciteiten op Bonaire zullen uw
smaakpapillen bekoren. Omdat we op een tropisch
eiland wonen, bevatten veel van onze gerechten
natuurlijk vis in duizelingwekkende combinaties. Je
vindt er ook lokale stoofschotels en soepen met geit
of leguaan. Veel van deze recepten bevatten ook
enkele van de weinige lokale vruchten die op het eiland
groeien, waaronder zuurzak, limoenen, mango's,
shimaruku (een lokale kers) en mispel.

DE SMAAK VAN
DE TROPEN
internationale keuken met
een caribisch tintje

Ervaar de Populaire Taste of Bonaire georganiseerd door de Tourism Corporation Bonaire. Tijdens
deze evenement krijg je de kans om verschillende lokale en internationale maaltijden te proeven.
Hier vind je ook altijd muziek en culturele presentaties samen met een paar woorden van de lokale
beroemden. 

taste of bonaire evenement



De World Food Travel Association (WFTA) heeft Bonaire gecertificeerd als Culinaire
Hoofdstad. Via dit programma beoordeelt de WFTA aangemelde bestemmingen op

basis van hun scores op vijf culinaire criteria: cultuur, strategie, promotie,
gemeenschap en duurzaamheid. Het programma is gelanceerd om fijnproevers
vertrouwen te geven om naar nieuwe en onverwachte bestemmingen te reizen

vanwege hun unieke gastronomie en culinaire cultuur.
 

Met een smakelijk aanbod variërend van exquise diners bij topchefs tot lokale
exotische specialiteiten en kakelverse vis uit foodtrucks, is Bonaire de tweede

bestemming die door WFTA wordt geëerd als culinaire hoofdstad. Deze certificering
zet Bonaire op prijs samen met alle ijverige ondernemingen die hun best hebben

gedaan de afgelopen jaren om onze eten, cultuur, en eiland op de kaart te zetten. Het is
ook een belangrijke stap in onze algemene visie om onze gastronomische scene samen

met andere ervaringen op het eiland te ontwikkelen en te promoten naast het
fantastische duiken waar we al bekend voor zijn.

BONAIRE ALS EEN 
CULINARY CAPITAL

een paradijs voor de culinaire liefhebbers 

“Ik vond het geweldig om de aanvraag van Bonaire te lezen omdat het
een rijke culinaire cultuur opende waar we voorheen niets van wisten.

nu zal de rest van de wereld meer gaan horen over de fantastische
eet- en drinkproducten en ervaringen die deze bestemming te bieden

heeft.”

- Erik Wolf, directeur en oprichter van WFTA



Voor sommige bezoekers zijn onze zachte eilandbriesjes en
warme tropische magie onweerstaanbaar. Gemiddeld keren
twee op de vijf bezoekers elk jaar terug naar Bonaire. Dus
hebben we het Bonaire-ambassadeursprogramma gecreëerd als
een manier om hun loyaliteit te belonen.

Als je op een klein eiland woont, leer je de mensen kennen die elk
jaar terugkomen. Het zijn niet echt toeristen. Ze voelen als
familie. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze meest
loyale bezoekers te erkennen door hen te benoemen tot officiële
Bonaire-ambassadeurs. Net als elke ambassadeur
vertegenwoordigen deze bezoekers ons naar de buitenwereld.
Zij delen de warmte en betovering van Bonaire met collega’s,
vrienden en familie. Hopelijk inspireren onze ambassadeurs
anderen om ons eilandparadijs te bezoeken of nemen ze hen
mee op hun volgende reis!

SOMMIGE BEZOEKERS ZIJN ALS FAMILIE
het bonaire-ambassadeursprogramma

BONAIRE-AMBASSADEUR WORDEN

Brons (10 – 14 jaar)

Zilver (15 – 19 jaar)

Goud (20+ jaar)

Platinum (30+ jaar)

Verblijf tijdens je bezoek in een appartement, villa, hotel of privéhuis
Bezoek Bonaire gedurende opeenvolgende jaren
Dien het aanvraagformulier ambassadeur in

DE VEREISTEN OM EEN BONAIRE-
AMBASSADEUR TE WORDEN ZIJN SIMPEL:

wil je ambassadeur van bonaire worden? vul het formulier in op: www.bonaireisland.com



ERVAAR DE
CULTUUR
Invloeden van over de hele wereld zijn op Bonaire
gecombineerd tot een werkelijk unieke mix, wat
getuigt van hoe succesvol de mensen hun
verschillende etnische achtergronden hebben
weten te integreren. Deze unieke geschiedenis en
cultuur van Bonaire is terug te zien in de gezichten
van de mensen.

De cultuur van Bonaire is diep geworteld in
Afrikaanse tradities met religieuze vieringen,
oogstfeesten en wordt beïnvloed door Europese
tradities.

Uit Afrika komt de grote festivaldans van
de Simadan en de Bari, met hun polyfone
muzikaliteit en een hele reeks percussie-
instrumenten.

Hun tribale ritmes worden gespeeld met
moderne instrumenten. Muzikanten op
Bonaire bleken buitengewoon vindingrijk in
hun vermogen om nieuwe instrumenten te
maken van kapot gereedschap. Een klein
percussie-instrument dat bekend staat als
de Chapi, is gemaakt van het metalen
uiteinde van een haak en wordt geraakt
met een kleine metalen staaf. Deze vormen
samen met de koehoorn en de schelp
enkele van de traditionele
muziekinstrumenten van Bonaire.

Bonaire heeft sinds de koloniale jaren ook
verschillende Europese invloeden. Dit is de
reden waarom Nederlands de officiële taal
is geworden en Papiamentu nationaal
wordt gesproken. Op het eiland wordt ook
Spaans en Engels gesproken.

Als u de cultuur van Bonaire beter wilt
begrijpen en ervaren, bezoek dan zeker de
musea. Hier leer je alles over de rijke
cultuur en geschiedenis die Bonaire heeft.
Bij het verlaten van het museum zie je veel
meer buiten met alle kennis die je van de
experts hebt gekregen.

voel de ritmes



Gesprekken met de lokale
bevolking kunnen je nieuwe kansen
en ervaringen geven, of je gewoon
helpen erachter te komen waar je
bent. Dit komt zeker van pas op je

volgende trip naar Bonaire!

EEN GESPREK 
AAN GAAN



Si
No
Danki
Di nada
Mi ta pèrdi
Mi mester di yudansa 
Kuantu esaki ta kosta?
Bo ta papia Hulandes?
Mi no ta papia Papiamentu

ELKAAR BEGRIJPEN

de basis
PAPIAMENTU

Ja
Nee
Bedankt
Graag gedaan
Ik ben verdwaald 
Ik heb hulp nodig
Hoeveel kost dit?
Spreekt u Nederlands?
Ik spreek geen Papiaments

NEDERLANDS

Halo
Kon ta bai?
Bon danki, i abo?
Tur kos ta bayendo bon 
Kon yama bo?
Mi nòmber ta:
Bon dia
Bon tardi
Bon nochi
Ayo
Despensa mi
Por fabor
Pasa un bon dia
Te aweró
Te ku un otro biaha

groeten
PAPIAMENTU

Hallo
Hoe is het met je?
Goed bedankt en jij?
Alles gaat goed
Wat is je naam?
Mijn naam is:
Goedemorgen
Goedemiddag
Goedenavond
Tot ziens
Pardon
Alstublieft
Fijne dag
Doei
Tot de volgende keer

NEDERLANDS

Bo por yama un taksi pa mi?
Bo por hiba mi na e adrès aki?
Bo por hiba mi aeropuerto?
Unda e baño mas serka ta?
Unda mi por kumpra algu pa kome? 
Bo por mustra mi e riba un mapa? 
Bo por skirbi esei pa mi?

reizen
PAPIAMENTU

Kun je een taxi voor me bellen?
Breng me alstublieft naar dit adres
Breng me alsjeblieft naar het vliegveld
Waar is de dichtstbijzijnde toilet?
Waar kan ik iets te eten krijgen?
Kun je me het op een kaart laten zien?
Schrijf je dat even voor me op?

NEDERLANDS



22,500

39 KM in lengte 
5-11 KM in breedte 

MAXIMAAL
VERBLIJF

OPPERVLAKTE

VERKEER

Er zijn geen verkeerslichten op
het eiland

Bonaire heeft
verschillende

evenementen zoals,
Carnaval, Simadan, Dia di
Rincon, Taste of Bonaire,

Koning's dag, Bonaire Dag,
Regatta en nog veel meer.

DOCUMENTEN NODIG
paspoort & vliegticket. Een visum kan

nodig zijn, dus neem vooraf contact
met uw nationale consulaat

VALUTA
Amerikaanse 

Dollars

BEVOLKING

90 Dagen

TEMPERATUUR
Gemiddeld: 82° F (27.8° C)
Water: 80° F (26.7° C)

WIFI
Er zijn

verschillende
restaurants in

Kralendijk dat WIFI
aanbieden

DRINKWATER:

De winkels in Kralendijk zijn
over het algemeen

geopend van 8 uur tot 18
uur, en zijn gesloten voor

lunch van 12 uur tot 14 uur.

EVENEMENTEN

Het water uit de kraan is veilig om te drinken

WINKELS

LEUKE WEETJES

TALEN
Papiaments
Nederlands 

Engels
Spaans




