Villa park fontein C13

Bon bini (welkom)
Beste gasten we heten jullie harte welkom in Villa Tima
wij zijn Tiny en Mario (TI MA) ;)
Doordat we al jaren op vakantie komen om te genieten van de onderwater wereld en van dit mooie
eiland
zijn we verliefd geworden en hebben we besloten om onze droom te verwezenlijken en ons eigen huis hier
te bouwen
We zijn dan ook trots op het mooie resultaat ,het is een mooie en ruime villa geworden met veel licht en
wind door het huis zodat het toch nog aangenaam blijft
we wensen jullie een fijne vakantie in ons huis en op het mooie eiland
onze beheerster Lisandra: whatsapp +59996645840

Tiny en mario

Gelegen op 24/07 beveiligd villapark fontein
10 min rijden van mooie stranden cas abou ,portomarie,playa lagun en daaibooi
Luchthaven HATO op 17km
Willemstad 30km
Internet: paswoord : Villatima19 ( V met hoofdletter)
Drinkwater: Het water dat op het eiland uit de kraan komt, is van uitstekende kwaliteit! en drinkbaar
Stroom : 220v of 110v (in villa alles 220v euro aansluitingen)
Geld gulden ANG = 1euro = 2,00 gulden
Tijdverschil 5/6 uur vroeger dan Nederland 9uur vliegtijd met klm of Tui
Tanken: eerst gaan betalen en dan pas tanken het te goed krijg je terug
Betalen: kan op de meeste plaatsen met dollars,ang of euro,s of betaalkaart (wel
bankkaart vrijzetten voor wereldbetalingen)
Geldautomaten: bij de luchthaven,grote winkels en in willemstad
Voor wekelijkse informatie is er overal gratis het weekfolder pasabon ----->>>>>
Te vinden bij restaurants of stranden

Ligging Villa Tima

HUURWAGEN

SUNNY DRIVE & DIVE - AUTOVERHUUR OP CURAC AO
Car Rental & Diving in Curacao - Sunny Drive & Dive is uw vriendschappelijke huurauto op Curacao.
Wij bieden auto tegen goede Prijzen. Wij Kunnen u Helpen bij Het Kiezen Van het juiste voertuig
Gratis service retour naar luchthaven naar villapark (17km)

Gewoon contact met ons op via e-mail, telefoontje of Whatsapp!
https://driveanddivecuracao.com/
info@driveanddivecuracao.com
+59995 135 760

Vervoer van luchthaven naar villapark( 17km)via taxi zelf te betalen
Ze werken samen met taxi bedrijven

Contactgegevens
Niels en Berny
Morgenster 1C Curaçao
huren@autohurenopcuracao.nl
+5999 670 7590
Ook bereikbaar via WhatsApp

Kleine winkel (toko) :
New Minimarket, Weg Naar Westpunt, Tera Korá, Curaçao links op de foto (blauw gebouw)
Bezinestation : rechts op de foto (rood/wit gebouw)

Route naar minimarket en tankstation terra cora (coroil)

Grote warenhuizen (3 stuks) op 15 tal km rijden
1 heel groot warenhuis met veel keuze mangusa (doen wij altijd de grote inkopen vlees,drank enz)
1) Winkel Centrum Supermarket Piscadera (geldautomaat)

Openingstijden:

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

07:30–20:00
07:30–20:00
07:30–18:00
07:30–20:00
07:30–20:00
07:30–20:00
07:30–20:00

2) Esperamos (geldautomaat)
Supermarket, 60 Jan Noorduynweg, Willemstad, Curaçao

Openingstijden:
vrijdag
08:00–20:00
zaterdag 08:00–20:00
zondag
08:00–15:00
maandag 08:00–19:30
dinsdag
08:00–19:30
woensdag 08:00–19:30
donderdag 08:00–19:30

3)

Cost-U-Less, Jan Noorduynweg, Willemstad, Curaçao

Openingstijden
Maandag - zaterdag: 8uur – 20 uur
zondag: 8uur - 13 uur

Grote supermarkt Mangusa Hypermarket, Cas Coraweg, Willemstad, Curaçao
Ook gelegenheid om wat te eten of te drinken
Geld automaat buiten
Openingstijden:

vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

08:00–20:00
08:00–20:00
08:30–13:00
08:00–20:00
08:00–20:00
08:00–20:00
08:00–20:00

Aquapark Kunuku
De 7 zwembaden zijn geopend van 10:00 –
17:00 uur. In totaal zijn er 5 glijbanen, één van
42 meter bij het zwembad naast Kunuku’s Hut en 2 glijbanen bij het restaurant van 13 meter hoog, met een funslide
van 126 meter lang en een speedslide. Eveneens aanwezig zijn er twee kinderbaden en een zwembad waarin u rustig
baantjes kunt trekken. Rondom de zwembaden kunt u gebruik maken van onze comfortabele ligbedden en palapa's.

Restaurant
Binnen op het resort heeft u eventueel de mogelijkheid tot verschillende eetgelegenheden. Niet alleen
buffet, maar ook a la carte en zelf barbecueën biedt Kunuku Aqua Resort u aan!
Naast het restaurant en de Pizzahut, hebben wij ook verschillende bars waar u snacks en heerlijke
drankjes kunt nuttigen.

Prijs dagpas 10 -17uur
Volwassen (vanaf 13 jaar) $ 20,00 (18euro)
Kind (van 2 tot 12 jaar) $ 15,00 (13.5eur)

Tussen Playa Forti en het vissersdorpje Westpunt. Naar het zandstrand van Playa Forti is het ca. 5
minuten lopen. Mogelijkheid om aankoop van dagpas icl eten en zwembad (zie vb onderaan)

INFINITY POOL BAR & GRILL IN
WILLEMSTAD
Ingang naar zwembad op het dak (rode gebouw)
Tegenover de fontein en ingang naar riffort
Parkeren kan aan de bioscoop (zie plan)

KORAAL
ROOFTOP
TERRACE
MET
ZWEMBAD
Koraal is een rooftop bar, restaurant & zwembad, gevestigd op het prachtige resort Coral Estate.
Overdag biedt Koraal een high end en luxe ervaring bij het zwembad met heerlijke cocktails van
de hoogste kwaliteit, verse smoothies en een uitgebreid lunch menu met zowel gerechten om te
delen of om niet te delen. Met onze ruime bar, is Koraal 's nachts de perfecte plek voor een
drankje, of het nou gaat om een cocktail, een biertje of een wijn uit onze brede selectie.
Gebruik zwembad
Entrance to Koraal rooftop terrace is free of charge. For the Koraal pool area a nafl 20.00 (USD 12.00)
entrance fee per person will be added to your bill. Special offer: If you spend nafl. 50.00 (USD 28.00)
per person no entrance fee will be charged for the pool.

Stranden (een kleine greep uit de vele stranden )
Cas abou (bon bini beach) (richting westpunt ) 6km van ons huis
op het strand is een snackbar aanwezig waar je wat drinken en simpele snacks kunt halen. Verwacht hier
niet teveel van, het is gewoon een simpele strandtent, maar prima voor een koud drankje of een snack. Je
mag op dit strand trouwens ook gewoon je eigen koelbox met eten en drinken meenemen.

Kosten cas abou
De entree kost 10 gulden per auto, met maximaal 4 personen. Op zondagen en feestdagen kost het 12.50.
Voor elke persoon die extra in de auto zit betaal je 2.50 extra
Op het strand zelf kun je strandstoelen huren voor 5 gulden per stuk. Er zijn ook wc’s en douches
aanwezig. Voor de douches moet je wel een muntje halen en dat kost je 50 cent.

Openingstijden Cas abou
Het strand is open van 8 uur in de ochtend tot 18 uur

Porto marie 8km van ons huis

Faciliteiten Porto Marie.
Eigenlijk alles wat je nodig hebt is aanwezig op dit strand.
Strandbedjes, douches, toiletten. Er is een grote strandtent aanwezig waar je prima kan eten en drinken.
En een duikschool, waar je ook je snorkel uitrustig kan huren.
Porto Marie is elke dag open vanaf 09.00 uur in de ochtend tot zonsondergang.

Kosten Porto Marie.
De entree is 5 gulden per persoon en de strandbedjes korten 6 gulden per persoon. Als je alleen naar de
strandtent gaat is het gratis. Koelbox toegelaten

Daaibooi strand
Er hangt een hele gemoedelijke sfeer op Daaibooi. Op
zondag wordt er regelmatig gebarbecued, en komen
familie’s en vrienden bijeen.

De kosten bij Daaibooi strand.
De entree prijs is gratis. Voor een strandbed betaal je 10 gulden, waarvan de helft borg is. De
strandstoelen kun je halen bij het barretje en daar moet je ze ook weer terug brengen als je je borg terug
wil.
Faciliteiten bij Daaibooi strand.
Er staan een aantal picknicktafels en palapa’s op het strand zodat je lekker in de schaduw kan liggen.
Verder zijn er wc’s aanwezig, maar die zijn wel altijd smerig. Strandbedjes zijn aanwezig. En er is een
barretje/snek. Je kan daar wat simpele dingetjes halen zoals een broodje kroket. En de lekkerste friet van
het eiland.

Kokomo Beach Curacao, Vaersenbaai n/n, Willemstad, Curaçao
Faciliteiten van Kokomo beach.
Dit strand is van alle faciliteiten voorzien. Er zit een leuke strandtent bij waar je lekker kan eten en drankjes
kan bestellen. Er zijn wc’s en douches. Op het strand staan strandbedjes die je kan huren. Verder is er ook
duikschool aanwezig. Familiedag op zondag happy hours van 17uur tot 18uur met live muziek

Entree kosten van Kokomo beach.
De entree en het parkeren is gratis bij Kokomo beach, maar je mag niet je eigen eten en drinken
meenemen. Als je een strandbedje wil huren kost dat je 7.50 gulden.

Playa lagun
Voor het strand is voldoende gratis parkeergelegenheid. Het strand zelf is overigens ook gratis
toegankelijk.
Er zitten 2 restaurants/strandtenten in de buurt. 1tje achter de parkeerplaats. En 1 boven op de rotsen,
waar je met de trap vanaf het strand naar toe kunt. Daar heb je echt een heel mooi uitzicht over het strand.
Je kan daar ook naar de wc, en dat kost je 1 gulden.

Playa Piscado/Playa Grandi
Nog mooie plaatst om schildpadden te spotten langs de steiger niet in weekend gaan = te druk

Grote knip
Het strand ligt aan de westkant van het eiland.
Ongeveer 40 minuutjes rijden vanaf Willemstad. Je kan
je auto gratis parkeren bij het strand.
De grote knip is gratis toegankelijk. Het strand zelf heeft weinig faciliteiten. Er is een snackbar aanwezig
waar je een drankje en een simpele maaltijd kunt halen. Er is ook een wc aanwezig. Dit kost een gulden.
Er zijn strandbedjes te huur voor zo’n 5 á 6 gulden en een parasol voor 7.50.
Qua bezoekers is het een mix van lokale bevolking en vakantiegangers. In het weekend kan het best druk
worden hier. Vooral op zondag is het strand erg populair bij de lokale bevolking. Je moet er van houden,
maar ik vind de zondagen op de Grote Knip geweldig. Al die geuren van barbecues. De harde muziek. De
drukte en gezelligheid. Het echte Curacao.

Jan thiel baai
Mooi strand en happy hour op bepaalde dagen
Reserveer zeker eens een tafel bij zanzibar s’avonds aan het strand
lekker pizza

Wet and wild beach bar (langs mambo beach)

Elke vrijdag vanaf 17.00u en zondagavond om 18.00u geeft de DJ het startsein van de happy hour. Lekker
dansen, een beetje kletsen en een drankje drinken. Vergeet tussendoor niet te eten, bijvoorbeeld een
hamburger of een hotdog.

Mambo beach
is toch wel het bekendste strand van Curaçao.
vooral bekend door alle jongeren die hier komen
feesten. In het weekend en in de vakanties kan
het dan ook erg druk worden hier. Wij merkten
dat buiten de vakanties om, het doordeweeks vrij
rustig was.
Het strand zelf heet eigenlijk Sea aquarium beach, maar wordt door iedereen Mambo genoemd. Terwijl
Mambo eigenlijk alleen een strandtent is die daar zit. Wel een hele leuke! Mijn favoriet. Vooral op zondag
avond. Maar overdag kun je daar ook heerlijk liggen, omdat er een groot zwembad bij zit.
Maar mambo is zeker niet de enige strandtent op Sea aquarium beach. Je vind er ook Cabana beach, Wet
en wild, Hemingway en Aloha. En dan zit het lion dive & beach hotel er ook nog.

Faciliteiten Mambo beach
Bij dit strand is werkelijk alles te vinden. Douches, wc’s – die overigens erg schoon zijn, vooral voor wc’s op
het strand –, diverse strandtenten, snackbars, restaurants, barretjes, winkels, strandbedjes, een zwembad,
bediening op het strand, hangmatten om in te luieren en watersport faciliteiten. Voor ieder wat wils!
Er ligt ook een golfbreker in zee, waardoor het strand prima geschikt is voor kinderen

Restaurants

Eetcafé De Buurvrouw, Weg Naar Westpunt, Curaçao

TEL:

+599 9 868 8499

MA
DI
WOE
DO
VRIJ
ZAT
ZON

GESLOTEN
14:00 – 21:30
14:00 – 21:30
14:00 – 21:30
14:00 – 21:30
14:00 – 21:30
14:00 – 21:30

Toko Williwood, Weg Naar Willibrordus #3 Williwood TOKO, Sint
Willibrordus, Curaçao
ook kleine winkel

Openingstijden:

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

07:00–22:00
07:00–22:00
07:00–22:00
07:00–22:00
07:00–23:00
10:00–23:00
07:00–22:00

Hemingway (bij lions dive hotel parkeren)
Met op zondag happy hours van 17u30 tot 18u30 (live muziek )
Zaterdag avond live muziek
Zondag Onbeperkt BBQ buffet van 18 uur tot 22uur 24 euro pp (reserveren)

Bali Grote Berg
De sfeer:
Het pand is jullie vast en zeker opgevallen. Een
prachtig ruim pand met een dak van palmbladeren.
De inrichting is modern en sfeervol. Een verlichte
bar en de lampjes op tafel maken het erg gezellig. Regelmatig is er ook live muziek aanwezig wat het
plaatje compleet maakt. Er staan een paar tafeltjes buiten zodat je ook op het terras kan eten. Mijn
voorkeur gaat er naar uit om binnen te zitten omdat ik het daar net wat gezelliger vind.
Zoals de naam Bali al doet vermoeden staat er voornamelijk Aziatisch eten op de kaart
De prijs is erg redelijk. Voor deze kwaliteit eigenlijk zelfs een hele goede prijs. De meeste hoofdgerechten
zijn tussen de 25 en 39 gulden.
Conclusie:
Ik raad restaurant Bali zeker aan. Het eten is heerlijk en de sfeer is goed. Voor iedereen die op bandabou
woont een grote aanwinst. En mocht je in de stad wonen, dan is het de moeite waard om hier heen te
rijden, of om gewoon na een dagje strand even te stoppen

openingstijden: 12:00 - 22:30 7/7

+
599 9 676

2538

Pirates Bay.
Een mooie strandtent op het gelijknamige strand. Je kan in het restaurant zitten, maar
ook met de voetjes in het zand. De mooie verlichting maakt het plaatje compleet. Op de
kaart staan wat simpelere gerechten maar het smaakt prima.
Maandag tot zondag 08:30 -23:30
Happy hours ieder dag van 17uur - 18uur
Vrijdag happy xxl van 17uur tot 19 uur

TWEE RESTAURANTS LIGGEN TEGENOVER ELKAAR (WESTPUNT)
RESTAURANT PLAYA FORTI
Playa Forti is gebouwd op de ruïnes van een Engels fort. De hoog op de rotsen gelegen,
historische locatie biedt een subliem uitzicht over het meest westelijke deel van het eiland. Playa
Forti serveert een ruime keuze lokale en internationale gerechten. Specialiteiten zijn onder meer:
red snapper à la Curaçao, geitenstoofpotje, biefstuk van de haas en zelfs cheeseburgers. Bestel
er ook eens een fantastische piña colada tijdens zonsondergang!

BLUE VIEW SUNSET TERRACE

SOL FOOD
Pizza en brownies, een fantastisch uitzicht vanaf de meest westelijke plaats
van Curaçao, een lieve gastvrouw en heerlijk eten = Sol Food.

Pizza en brownies
Wat ook opviel: het eten. Pizza en brownies, maar dan wel van goede kwaliteit. Er staan
overigens ook wat andere dingen op de kaart bij Sol Food. Bij de pizza krijg je drie
bakjes: knoflook, peper en kaas, zodat je je pizza kan aanpassen aan je smaak. De pizza’s
zijn groot, je kan misschien het best beginnen met één om te delen. Na de pizza
begonnen wij aan het toetje: keuze uit vier soorten brownies, een aantal sauzen en ijs

Open vrijdag zaterdag en zondag
Van 12 tot 21uur zeker reserveren

Verschillende restaurants die aan het water liggen allemaal aan de
Waterfortstraat, Willemstad (punda)
THE GRILL KING - FAMILY STEAKHOUSE AND SEAFOOD
Familierestaurant Grill King heeft een menukaart vol smakelijke, goed gekruide vis- en
vleesgerechten van de grill. We nodigen u uit onze excuise cocktails te proberen, voor u gemixt
door onze ervaren bartenders. Als bezoeker wilt u misschien ook een keuze maken uit de beste
wijnen, en genieten van de excellente bediening. Laat u overrompelen door het uitzicht over de
oceaan vanaf het terras, geniet van de sterrenhemel en de maan, en ga voor al het schoons dat
het leven te bieden heeft bij Grill King.

RESTAURANT DAL TORO
is een uniek restaurant in de Waterfort-bogen in
Punda. Of ook wel de “Boogjes” van Curacao
genoemd. Bij Dal Toro bieden wij u de meest sappige
Italiaanse en internationale gerechten die op het eiland
verkrijgbaar zijn. Heb je gehoord van de “Lady D”
Pasta? Welnu, kom en proef dit ongelooflijke gerecht
bij ons op ons terras aan de Caribische oceaan

Bezienswaardigheden in de willemstad
Parkeren bij de bioscoop gratis parkeer plaats

Wandelen vanaf parkeerplaats via winkelstraat
En via het rif fort
Over de pontjes brug naar het leuke terras van iguana cafe

Iguana Cafe donderdag van 17uur tot 19 uur happy hours (punda)
Ook dagelijks vanaf 17 uur

Punda vibes ieder donderdag vanaf 18uur
Muziek en dans vanaf 19a 20uur heel gezellig

Oudste bar van curacao
Groene rum

Waar de Échte Curacao
Likeur Wordt Gemaakt
Een bezoek aan de Curacao Likeur Distilleerderij bij Landhuis Chobolobo is een reis door de lokale
geschiedenis. Kom langs en leer over het productieproces van de wereldberoemde Curacao Likeur. Geniet
van de smaak zoals deze sinds 1896 wordt geproduceerd.

Openingstijden
Maandag Vrijdag
tussen
8u - 17u

Starttijden:
9u - 10u - 11u
- 13u - 14u 15u
Beschikbare
talen:
Nederlands Engels Spaans

Welkom bij de Struisvogel Farm
De Struisvogel Farm is gelegen in een prachtig natuurgebied op de weg naar Groot St. Joris in
Santa Catharina. De Struisvogel Farm betekent plezier voor het hele gezin! Het voelt even alsof u in Zuid
Afrika bent. De kinderen spelen in onze speeltuin of bouncer terwijl u geniet van wat ons restaurant
Zambezi u allemaal te bieden heeft. U kunt hier heerlijk lunchen of dineren en in onze souvenir shop kunt
u leuke en authentieke souvenirs van de Struisvogel Farm voor thuis kopen. De Struisvogel Farm wordt
gerund door een team van enthousiaste mensen die stuk voor stuk er alles aan zullen doen om u een
fantastische dag of avond te bezorgen. Hun enthousiasme, inzet en vakmanschap zorgen ervoor dat u een
onvergetelijke ervaring van uw ‘bucket list’ kunt afstrepen.

Natuurpark shete boka mooi park (vooral voormiddag gaan anders te warm)

Shete Boka
Opening Hours:
Mondays to Sunday: 09:00 – 16.00
(No admittance after 16:00. You are required to leave the park
before 16:30)
Entrance fee:
Entrance to the park is Naf. 17,50 per person (US$10.00) and
maps are also available at the entrance.

Het Christoffelpark, 2300 hectare groot, is het grootste
natuurpark van Curacao. Het park is in 1978 officieel
opgericht en bestaat uit 3 voormalige plantages:
Plantage Savonet, Plantage Zorgvlied en Plantage
Zevenbergen en het heuvellandschap Jeremi.
Openingstijden: christoffelpark
Maandag tot en met zaterdag van 07.30 – 16.00
(geen toegang meer na 14.30)
Zondag van 06.00 AM – 15.00 (geen toegang meer
na 13.30 PM)
Toegangsprijzen
USD 12 (ong. €10,93) voor volwassenen
USD 4,50 (ong. €4,10) voor kinderen 6 t/m 12 jaar
Gratis voor kinderen tot 6 jaar.

Er zijn veel mogelijkheden hoe je het park kan bezoeken (auto, fiets, lopend) en ook nog
verschillende routes, tours en trails. Voor dit artikel zijn we met de auto het park in gegaan voor de
Mountain Route. Ik heb niet voor niks nu het moment gekozen om het park in te gaan want het is
enorm groen op Curaçao door de uitbundige regenperiode.
De route heeft een aantal stops waarbij je soms ongeveer 10 minuten moet lopen over een trail
(goed te doen op slippers) en die meestal eindigen met een viewpoint. Elk van deze viewpoints zijn
de moeite waard, vooral omdat je bijna tot het einde van de route hoger in de bergen komt. (Dit
betekent ook dat de route heel snel daalt op een gegeven moment. Zo steil dat fietsers hier ook af
moeten stappen en moeten lopen).

Sea aquarium Curacao
Een van de bekendste attracties van Curacao is het sea aquarium. Dat komt denk ik voornamelijk omdat je
daar ook met de dolfijnen kan zwemmen.
Het sea aquarium lijkt me vooral erg leuk voor families, en dan vooral voor de kinderen.
Je kan hier echt in contact komen met de dieren. Je mag verschillende dieren aaien en voeren. Er wordt
ook het een en ander uitgelegd over de dieren. Je kan foto’s maken van dichtbij. En ze maken foto’s van
jou met de dieren.
Ook zijn de medewerkers altijd behulpzaam als je vragen hebt. Ze weten ontzettend veel over de dieren en
vertellen er graag over.
Binnen vind je allemaal aquariums met kleinere vissen. Je hebt er bakken met allerlei zeedieren zoals
zeesterren en zeekomkommers, en deze mag je ook aanraken. Ook zijn er ondiepe bassins met
pijlstaartroggen, en ook die mag je aanraken. Na heel erg aandringen van mijn vriend, heb ik er toch maar
een aangeraakt, en wat voelen die raar zeg.
Buiten vind je nog de citroenhaaien. Deze zijn best groot en vallen ook wel eens mensen aan. Niet vaak
hoor en rondom Curaçao is dat nog nooit gebeurd.Ook zijn er nog zeeschildpadden en andere vissen.
Deze kan je zien vanuit een soort van onderzeeër. Ook leuk om van onder de wateroppervlakte de dieren
te kunnen zien.
Ook zijn er 2 verschillende shows.

KLEIN CURACAO
Klein Curacao is een klein, onbewoond, tropisch bounty eilandje met een parelwit strand, een azuurblauwe
zee, een spectaculair rif en prachtige onderwaterwereld. Dit heerlijke eiland vind je ongeveer 25 kilometer
vanaf Curacao en is ongeveer 2 vierkante kilometer in omtrek. Het is onomstotelijk een must see als je op
vakantie bent op Curacao. Het strand van dit mooie eiland staat bekend als een van de mooiste stranden ter
wereld. De vraag is niet zozeer waarom je moet gaan, maar meer wanneer ga je?
https://www.mermaidboattrips.com/nl/Prijzen-Dagtocht-Klein-Curacao/
Prijs per persoon
Volwassenen: USD 109,00 / EUR 100,00 / NAF 193,00
Kinderen (4-12): USD 54,50 / EUR 50,00 / NAF 96,50
Kinderen (0-3): Gratis
Prijs p.p. is inclusief








Ontbijt
Open bar inclusief frisdrank en sap (bier en wijn kan
apart tegen schappelijke prijzen) gekocht worden
Een heerlijke BBQ met o.a. kip, spareribs, salades, en
fruit
Gebruik van ons strandhuis met toiletten en zoetwater
douche
Gebruik van snorkels
Gebruik van ligbedjes
en nog veel meer...

Optioneel


Ophaal/wegbreng service van/naar hotel

