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Het best bewaarde
geheim van de Caribbean

Ik kan met recht zeggen dat ik verliefd ben op Bonaire. Het
eiland staat vooral bekend als duikersparadijs en wat minder
om het lieflijk karakter. Maar Bonaire heeft een prachtige
kustlijn met ruige rotsen, wilde golven, meren met flamingo’s,
rustige baaitjes en een onbeschrijfelijk mooie zonsondergang.
Langs de kust vind je geen eindeloos lange, witte stranden
maar ongerepte natuurstranden. Puur en ruig. Bonaire is
niet het kleinste eiland van de ABC-eilanden, maar wel het
dunst bevolkt. De twee buren, Aruba en Curaçao, laten in
populariteit Bonaire ver achter zich. Dat is precies één van
de charmes van Bonaire; onontdekt, authentiek en intiem.
Dus denk echt niet dat als je niet van duiken houdt, dit geen
geschikte vakantiebestemming voor je is. Ik neem je mee en
je zult overtuigd zijn!
Op het moment dat ik aankom op Bonaire word ik onmiddellijk overvallen door een gelukzalig gevoel. De aangename
deken van warmte, de altijd aanwezige, verkoelende bries en
de gemoedelijke sfeer zijn zo rustgevend. Ik heb dit keer gekozen voor het meest luxe verblijfadres op het eiland Bonaire: Harbour Village Beach Club Bonaire. Een geweldig resort
dat verscholen ligt op een schiereiland. Perfect voor wie de
schoonheid van Bonaire wil ontdekken en de luxe, het comfort en de privacy van een kleinschalig resort kiest. Dit resort
heeft wat mij betreft het mooiste strand van het eiland pal
voor de deur. Ik logeer in een beach front suite. Zodra ik
’s morgens mijn ogen open doe, kijk ik uit over de azuurblauwe zee en haast ik me m’n bed uit om een duik te nemen. De zee glinstert en de lucht is strakblauw. Wat een paradijsje!

Bonaire
door monique peereland

Eten en drinken
Er zijn enorm veel restaurants op Bonaire. Vrijwel alle denkbare keukens zijn vertegenwoordigd en er zijn chique restaurants, gezellige eetcafés en traditionele Bonairiaanse
tentjes. Ik noem hier een aantal van de leukste.
Bij Yachtclub Restaurant at Sea kun je sfeervol dineren en er
is een trendy bar waar ze fantastische cocktails en mooie
wijnen schenken. Bij It Rains Fishes eet je de meest verse en
tongstrelende vis. Kies voor de ‘catch of the day’, altijd goed
en niet te duur. Voor echte lokale gerechten moet je bij Rose

Inn zijn. Gebakken banaan, gestoofde geit: dit is echt een culinair avontuur in Rincon, het oudste dorp van Bonaire.
Het leven op Bonaire is over het algemeen aangenaam rustig.
Maar zoek je vertier dan vind je dat bij tal van bars en restaurants op vaste avonden. Traditionele hotspot voor salsa,
happy hour’s en live muziek is Karels Beach Bar aan de boulevard in hartje Kralendijk. In de hoofdstad Kralendijk vind
je sowieso veel restaurants. Maar vergeet niet dat je in de
diverse hotels over het eiland ook uitstekende restaurants
hebt, waar je ook als je er niet logeert gewoon kunt eten. Het
La Balandra restaurant in het Harbour Village is schitterend
gelegen op een pier in zee en gevestigd op een antiek schip.
Overdag heb je vanaf het dek een prachtig en weids uitzicht
over zee en ’s avonds onder de sprookjesachtige verlichting
en met de fakkels aan de vloedlijn is het zo ongelooflijk romantisch! Reserveer wel even vooraf als je zeker wilt zijn van
een mooi plekje.
In en op het water
Na een paar dagen loungen in een hangmat, zonnen op een
comfortabele ligstoel en een bezoekje aan de Spa voor een
massage, is het tijd voor wat actie. Er is genoeg te doen:
windsurfen, kitesurfen, kajakken, mountainbiken, paardrijden en ga zo maar door. En duiken of snorkelen natuurlijk,
om de schilderachtige onderwaterwereld te beleven. Vaak
maakt het snorkelen zo nieuwsgierig, dat de stap naar een
echte duik zo gemaakt is. Zweven in het water op vijftien
meter diepte, langs het koraalrif en tussen de felgekleurde
vissen... Echt geweldig! Bonaire kent een zeer gevarieerd
zeeleven. Het eiland staat bekend

om de meest ongerepte
koraalriffen en de meeste vissoorten van de Caribbean. Niet
voor niets is Bonaire een van de beste duikbestemmingen
ter wereld. De kristalheldere zichtbaarheid op elke diepte en
de aangename watertemperatuur garanderen een onvergetelijke onderwaterervaring.
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Harbour Village Beach Club is een ‘private club’ en straalt
een oase van rust uit. Maar je kunt er natuurlijk ook een aantal watersporten en andere activiteiten beoefenen. Het resort heeft een eigen, zeer professionele duikschool en dat is
ideaal om rustig aan kennis te maken met het onderwaterleven. De ontzettend vriendelijke en zeer professionele begeleiders brengen je naar de mooiste duik- en snorkelbestemmingen met hun eigen boten die dagelijks uitvaren. Eerst
nog even rustig oefenen met duiken en snorkelen? Dat kan,
want vlakbij het privéstrand is er een huisrif en er ligt een
scheepswrak onder water. Als duiken niet je ding is, kun je
lekker het water op met een kajak of paddle board. Voor kinderen is er ook genoeg te beleven. Onder begeleiding kunnen zij leren snorkelen en duiken en met elkaar op zoek gaan
naar een schat. Ook kun je met je eigen gezelschap een boot
charteren om een heerlijke dag op het water door te brengen. Duiken, snorkelen, diepzeevissen of een mooie sunset
cruise maken; het kan hier allemaal.

die door het mangrovebos en een koraaldam is afgesloten
van de wilde zee. Betere omstandigheden voor windsurfen
vind je niet! Het ondiepe water heeft een heerlijke temperatuur en er staat altijd een aanlandige wind die ervoor zorgt
dat je niet naar de oceaan afdrijft. Ben je meer van het
kitesurfen dan kun je op Bonaire ook absoluut ‘los’, of je het
nu wil leren of al een fanatiek beoefenaar bent. Mijn favoriete stekkie om naar de kitesurfers te kijken, is Jibe City. Een
perfecte ‘hangout’ voor het spotten van surfers en er is een
gezellig barretje en een heerlijk strand om te zonnen.

Het eiland verkennen
Na een paar dagen in en op het water, is het erg leuk om het
eiland te verkennen. Dat kan met een auto of scooter, het is
allebei leuk. De noordkant van Bonaire is beslist de moeite
waard. Het landschap hier wordt getypeerd door heel veel
cactussen, een prachtige kustlijn en het Gotomeer, waar flamingo’s te zien zijn. Deze elegante vogels vind je in het embleem van Bonaire, er wordt zelfs gekscherend gezegd dat er
net zo veel flamingo’s als inwoners op het eiland wonen.

Het klinkt misschien een beetje gek, maar wat je wat mij betreft echt moet doen op Bonaire: paardrijden! Een tocht over
het eiland en dan eindigen in de zee, met paard en al. Ook al
ben je onervaren, het is een belevenis om nooit te vergeten.
Is paardrijden echt niks voor jou, huur dan een fiets. Op het
vlakke deel van het eiland kun je een mooie tocht maken
langs de zoutpannen en de slavenhuisjes bijvoorbeeld. Dit
stukje belangrijke historie bevindt zich aan de zuidkant van
Bonaire.

Ook een bezoekje aan Lac Cai is een echte aanrader. Hier
vind je azuurblauw water, een mooi strandje en groene
mangrovebossen. Zondag is het hier de leukste dag om met
de locals in contact te komen. Dan smul je van de lokale hapjes en muziek bij het enige barretje dat Lac Cai rijk is. Je kunt
hier een kayak huren om door de mangroves te varen en dat
is echt de moeite waard door de prachtige natuur en de vele
bijzondere vogels. Vanuit de kajak piep ik even met m’n
snorkel op overboord en ik word opnieuw verrast door de
kleurrijke vissen en koralen.

Klein Bonaire ligt voor de kust van onder andere het Harbour
Village, op een afstand van ongeveer 800 meter. Klein Bonaire is een onbewoond eiland als een pannenkoek zo plat,
slechts begroeid met kleine struiken en cactussen. Maar er
zijn ook stranden en verspreid nestplaatsen van zeeschildpadden. Het is, net als de hele onderwaterwereld rondom
Bonaire, beschermd gebied en één van de plekken waar ik de
beste snorkel- en duikervaringen heb opgedaan. Het rif
rond Klein Bonaire begint vanaf het strand en loopt door tot
circa 35 m diepte. Het koraal is adembenemend mooi en behalve zeeschildpadden heb ik hier zeepaardjes gezien en ander schitterend zeeleven.

Ik ben geen surfer maar toch raad ik iedereen die dat wel is
aan om naar Bonaire te gaan. Ik breng graag een dagje door
bij Lac Bay, aan het zuidoostkant van het eiland. Lac Bay is
een ondiepe lagune van acht vierkante kilometer in een baai

Nog een ‘must see’: natuurpark Washington Slagbaai. Hier
spot je flamingo’s, pelikanen en leguanen en vind je diep
verscholen stranden. Je komt ogen te kort als je door dit uitgestrekte natuurpark rijdt. Cactussen met parkieten,
lavarotsen, blowholes én fantastische uitzichtpunten. Het is
de rust van dit surrealistische landschap wat op mij het
meeste indruk maakt.

Harbour Village Beach Club is als medeoprichter van de
Stichting Koraalrestauratie Bonaire zeer betrokken bij de

bescherming van de onderwaterwereld. Hun inzet is bewonderenswaardig; er wordt van alles gedaan om de wereld
deelgenoot te maken en het besef te geven van het feit dat we
zuinig moeten zijn op dit unieke natuurwonder. Via grote
beeldschermen verspreid door het hotel kunnen gasten de
activiteiten van de onderwaterprojecten volgen via webcams. De duikmasters van de duikschool Great Adventures
zijn getraind als ‘coral lovers’ zoals de rifbeschermers hier
worden genoemd. Ook zijn er diverse educatieve programma’s opgezet, waaraan gasten kunnen deelnemen, om zo
een bijdrage te leveren aan de bescherming van het koraal.
Het cursusgeld wordt gedoneerd aan de stichting. Zelfs het
adopteren van koraal is mogelijk!

Harbour Village Beach Club is een kleinschalig en charmant hotel, direct aan
een hagelwit privéstrand. Het hotel staat bekend om de luxe en ontspannen
sfeer. Het centrum van Kralendijk ligt op ongeveer twee kilometer.
De kamers van Harbour Village Beach Club bieden uitzicht op de tuin of de
jachthaven en zijn voorzien van airconditioning, telefoon, gratis WiFi, televisie,
Ipod docking station, gratis kluisje, koelkast en koffie- en theefaciliteiten. De
suites hebben uitzicht op zee en bestaan uit een woonkamer, kitchenette
zonder kookgelegenheid, slaapkamer, badkamer met bad en aparte douche
en een terras met hangmat of ligbed.
In het hotel is een salon voor massage en schoonheidsbehandelingen. Liever
actief bezig? Er is een fitnessruimte en het hotel beschikt over een watersport- en duikcentrum en duikshop. Daarnaast is er een jachthaven.
De beste ingrediënten voor een droomvakantie naar dit schitterende eiland!
Inbegrepen
• Overnachtingen in Harbour
	 Village Beach Club Bonaire
• Vluchten met TUIFly of KLM
• T
 ransfer van en naar de
luchthaven

Niet inbegrepen
• A
 NVR boekingskosten
€ 35,- per boeking
• Bijdrage calamiteitenfonds,
	  € 2,50 per dossier

GLANS-lezers krijgen extra voordeel!
Bonaire is een echte aanrader voor iedereen die tot rust wil
komen en wil genieten van een goed verzorgde vakantie met
dito accommodatie. Er wordt Nederlands gesproken naast
de eigen taal Papiamento, maar ook Spaans en Engels. Voor
wie houdt van een relaxte sfeer, een uiterst vriendelijk volk,
een overweldigende natuur en altijd mooi weer.

Gratis welkomstcocktail en fruit & IceTea op de kamer
• tegen inlevering van deze GLANS-bon krijgt u deze extra voordelen bij
Dynamic Travel in Barendrecht en Oud-Beijerland.

Ik weet het zeker: ben je eenmaal op Bonaire geweest, verlang je in het vliegtuig naar huis al naar de volgende keer! /
Kijk op onze website voor meer
informatie of bel naar Esther
of Jessica van Dynamic Travel.
Jessica: 0630 40 31 80
Esther: 0624 40 60 31
www.dynamic-travel.nl

