Duiken op Curacao :
Reef & Superior Producer :

Neem vanuit Otrobanda de weg die rechtstreeks naar de Megapier leidt. Recht voor u vindt u het
Double Reef.
De Superior Producer staat in de top-10 van Curaçao en is één van de mooiste scheepswrakken
waar u in het Caraïbisch gebied naar kunt duiken. Het schip ligt recht, met het stuurhuis op 24
meter en de romp op 30 meter diepte. Deze locatie nabij het Holiday Beach Hotel is te bereiken
vanaf de kant of per boot. Rond het wrak vindt u tandbaars, barracuda’s, koraal en anemonen.

Wreck :

Op het strand van Sunset Waters Resort vindt u een duikshop; het resort op de rotsen is een
heerlijke plek om te lunchen of te overnachten. Vanaf de kant bereikt u verschillende
duikplekken en ook per boot is het duiken er de moeite waard. Recht achter de golfbrekers vindt
u een boei die de overblijfselen van een vliegtuigwrak aangeeft, vandaar de naam Airplane
Wreck.

TugBoat :

Er is maar één woord dat de Tugboat (sleepboot) goed omschrijft en dat is ‘schattig’. Het meer
dan 25 jaar geleden gezonken bootje ligt op 5 meter diepte en is zowel populair onder duikers als
onder snorkelaars. U kunt hier wand- en wrakduiken maken, de diepte ingaan, maar vooral
schitterende foto’s maken. De Tugboat is één van de top-10 locaties van Curaçao.

Klein Curaçao :

Behoort u tot de duikers, snorkelaars en zonaanbidders die altijd hebben gedroomd van een
verblijf op een klein, onbewoond eiland? Dan zult u zeker genieten van een dagtocht naar Klein
Curaçao. Dit minuscule, rotsachtige, verlaten, vulkanische eiland ligt op ongeveer anderhalf uur
varen ten zuidoosten van Curaçao.

Sanchi :

Dit onaangetaste rif behoort tot de mooiste duiklocaties van het Caraïbisch gebied. Door de
afgelegen ligging en het feit dat de duikstekken alleen over zee te bereiken zijn, heeft Smokey
(ook wel Punt'i Sanchi genoemd) haar spectaculaire schoonheid behouden. De duikstek ligt aan
een kaap ten zuidoosten van Newport en heeft een ondiep terras.

Halfway :

De ideale achtergrond voor een ontspannen, eenvoudige duik- of snorkelervaring. Het heldere,
azuurblauwe water en de steile rotsen op de achtergrond zorgen voor een bijzondere sfeer. Door
de steile rotsen en de afwezigheid van een strand is de locatie alleen bereikbaar per boot.
Halfway is doorgaans kalm en biedt een goed zicht. Op een diepte van 30 meter kan lichte
stroming staan.

The Vally Port Marie :

Met alle schoonheid die The Valley (ook wel Porto Marie genoemd) te bieden heeft, staat deze
locatie niet voor niets in de top-10 van duiklocaties. Het gezonde, dubbele rif dat gescheiden
wordt door een dal, biedt een thuis aan een grote verscheidenheid aan vissen en andere
rifbewoners. Hier treft u vissen aan die zich op andere plekken van het eiland nauwelijks laten
zien, zoals trompetvissen en adelaarsroggen.

Sponge Forest Playa Hulu, Rediho & Black
Coral Garden :

Dit is een schitterende locatie om foto’s te maken met uw groothoeklens. Sponge Forest doet zijn
naam eer aan; u vindt er de meest spectaculaire sponzen van het Caraïbisch gebied. Playa Hulu
is een afgelegen, intiem strand dat doordeweeks nauwelijks wordt bezocht. Aangezien Rediho
direct aan open zee ligt, kan het voorkomen dat er hoge golven en sterke stroming zijn. Black
Coral Garden ligt ongeveer vijf minuten zwemmen van de kust en is gemarkeerd met een
meerboei.

Playa Piscado & Sweet Alice/Playa Forti:

Middenin het dorpje Westpunt ligt het van twee kanten eenvoudig te bereiken Playa Piscadó
(Vissersstrand). Het is een typisch vissersstrandje met uitgespreide netten, kleine op het strand
getrokken bootjes en keuvelende vissers bij de ‘snack’. Wees bij het afdalen naar het rif alert op
plotselinge en onvoorspelbare stromingen.

Seldom Reef &Bullenbaai:

Dit is een locatie voor ervaren duikers die op zoek zijn naar een locatie die meer te bieden heeft
dan de gemiddelde wandduik. Seldom Reef is spectaculair en er wordt weinig gedoken, vandaar
de naam. Het is diep met een steile wand van 90°: één van Curaçaos betere locaties voor een
diepe duik. Hou uw dieptemeter goed in de gaten!

The Wall Blue Bay, & Piscadera Playa
Largu:

Bij The Wall wordt weinig gedoken vanwege de moeilijke bereikbaarheid. U kunt het beste per
boot naar de noordwesthoek van Blaauwbaai varen. Hier groeit hard en zacht koraal, bijna tot op
de rotsen.
Blue Bay is minder dramatisch, maar zeker zo mooi.
Piscadera Playa Largu is te bereiken vanaf de kant en per boot. Laat u niet misleiden door de
naam, want er is weinig strand. Niettemin is het een fantastische duiklocatie.

Eel Valley Newport & Kathy's Paradise :

Eel Valley ligt naast Newport. Op beide plekken treft u dezelfde omstandigheden aan. Hoewel
deze duiklocatie ooit bekend stond om zijn overvloed aan zandalen, is de populatie alen
inmiddels drastisch verminderd. Newport grenst aan privégebied en is daarom niet te bereiken
vanaf de kant.
Kathy's Paradise ligt vlakbij de uitstekende punt bij Newport en is, zoals de naam al doet
vermoeden, een heus onderwaterparadijs.

Kabayé & Small Wall :

De duiklocaties in het onderwaterpark wijken sterk af van de rustige duikplaatsen aan de
westkant. De omstandigheden aan het oppervlak zijn ruiger en minder beschermd. Het rif is over
het algemeen weelderiger begroeid vanwege de constante aanvoer van voedingsstoffen door de
stroming vanuit open zee. Kabayé en Small Wall liggen

Light Tower :

Een spectaculaire, opwindende duikervaring. Duikers die op zoek zijn naar een extreme
adrenalinekick zullen hiervan genieten. Het is niet voor de bangeriken onder ons, want Light
Tower kan alleen maar per boot worden bereikt, en wordt alleen aangeraden aan duikers die

ervaring hebben met hoge golfslag, sterke stroming en met het terugklimmen op de boot onder
lastige omstandigheden.

Guliauw :

Wanneer u gaat duiken aan de oostkust maakt u kennis met de ruwste zee die het eiland, naast de
noordkust, te bieden heeft. Niet gehinderd door natuurlijke obstakels beukt de Caraïbische Zee
hier, als een ongetemde furie, op de rotskust. Als u bestand bent tegen de woelige boottocht naar
deze locaties, zult u hier een onvergetelijke duikervaring opdoen. De koraalbegroeiing bij
Guliauw is onwaarschijnlijk overvloedig en gezond.

Riff Sint Marie :

Dit rif ligt vlakbij Habitat Curaçao Dive Resort waar alle mogelijke duikfaciliteiten aanwezig
zijn.
Het is een gezond rif met papegaaivissen, koffervisjes, trompetvissen, barracuda’s,
zeeschildpadden en enorme scholen kleine rifvissen bij de koraalformaties. Ook zijn hier
regelmatig grotere diepzeevissen te zien.

Boka Sami, Snake Bay & Kaap Mal Meeuw:

Het rif van Boka Sami ligt rechts van een duikschool in de buurt van rotsen.
Slangenbaai ligt zuidoostelijk, aan de andere kant van Boka St. Michiel. De naam verwijst naar
de zandalen die hier te vinden zijn.
Kaap Mal Meeuw, op de punt naar Blaauwbaai, is een goede locatie voor duikers met enige
ervaring. Het rif is weelderig begroeid met koraal en u vindt er grote scholen rifvissen.

No Way :

De zee en uw gezond verstand roepen hier: ‘No Way’ (‘Echt Niet’), maar u bent vastbesloten de
uitdaging toch aan te gaan. Zelfs ervaren duikers slikken even als hun boot aanlegt bij deze
spectaculaire site. Maar als u heldhaftig en eigenwijs genoeg bent om toch het water in te
springen, wordt u zeker beloond voor uw moed !

Oswaldo’s Drop Off & Car Pile :

Oswaldo's Drop Off is vernoemd naar een plaatselijke duiker die hier vroeger vaak kwam. Er is
een duikschool en een restaurant met bewaking. Daarnaast zijn er openbare toiletten en douches.
Car Pile is het meest bijzonder autokerkhof dat u ooit zult zien; het is een hele stapel auto’s en
vrachtwagens uit de jaren ’40. De wrakken vormen een ideale speeltuin voor de kleurrijke
rifvissen.

Playa Hundu Lost Anchor:

Zoek de stilte op van deze doordeweeks nagenoeg verlaten locatie, een kleine tien minuten
rijden vanaf Soto. Iets voorbij het plantagehuis Groot Santa Marta rijdt u door een bos
met grote, schaduwrijke bomen. Vervolgens leidt een kleine zandweg naar Playa Hundu
(het Diepe Strand) Lost Anchor.

Black Rock/Piedra Pretu:

Als u gevoelig bent voor zeeziekte, heeft u bij deze locatie lastig! Black Rock, ook wel Piedra
Pretu genoemd, biedt een spectaculaire wandduik. De site heeft een weelderig begroeid, ondiep
terras en een steile, diepe wand die tot 37 meter valt. Daarna glijdt de wand iets minder steil de
diepte in.

Harry’s Hole:

U wordt direct begroet door grote formaties hertshoornkoraal als u van de kant naar het rif
zwemt. De verschillende soorten koraal en hun bewoners verdienen zeker een nadere inspectie.
Ook Harry's Hole is gemakkelijk te bereiken vanuit Sunset Waters Resort.

Kabes di Baranka/ Beacon Point &
Caracasbaai Lost Anchor:

Dit is het duikersparadijs! Op deze riffen vindt u een overdaad aan koraal. Kabes di Baranka
(‘Hoofd van de Rots’) / Caracasbaai Lost Anchor ligt tegen de linkerwand (noordwest) van de
baai tegenover de klif. Hier treft u een dikke ankerketting die tot ver voorbij veilige diepte de
oceaan ingaat. Deze wand is dik begroeid met gezond koraal en weelderige gorgonians.

Playa Lagun :

Lower House (ook wel Kas Abou) ligt recht voor het strand van Kas Abou, een pittoresk, goed
onderhouden strand met diverse faciliteiten en veel schaduwrijke plekken. Op dit strand vindt u
schitterend wit zand en het rif is een toonbeeld van maritiem leven.

Lower House/Kas Abou :

Lower House (ook wel Kas Abou) ligt recht voor het strand van Kas Abou, een pittoresk, goed
onderhouden strand met diverse faciliteiten en veel schaduwrijke plekken. Op dit strand vindt u
schitterend wit zand en het rif is een toonbeeld van maritiem leven.

Hell’s Corner :

Dit is de ideale duiklocatie voor de ervaren duiker die op zoek is naar avontuur en een uitdaging.
Hell's Corner ligt vrij aan open zee en grote golven slaan hier tegen de kust, vandaar de naam
Hell's Corner. Kijk uit naar hersen-, pilaar-, en sterkoraal, grote gorgonians, een levendige
vissengemeenschap, scholen snoek, barracuda’s, schildpadden, kreeft, en gevlekte en groene
murenes.

Basora :

Elegante Chinese pagodevormen lachen u toe wanneer u de diepte van Basora inzwemt. Nergens
treft u een locatie met zo’n grote verscheidenheid aan koraal en vis als hier. Basora is de meest
oostelijke duiklocatie van Curaçao. Vanwege haar ligging op de punt kan de stroming snel
veranderen en is de golfslag onvoorspelbaar.

Playa Jeremi :

De vissersboten op het zand dragen bij aan de charme van dit strand. Playa Jeremi ligt iets
voorbij Soto en Lagun, met een ruw zandstrand en vulkanisch gesteente. Speur de wand af naar
grote kronen opklimmend sterkoraal, oranje kelkkoraal, trompetvissen en massa’s andere
typische rifvissen en zeebewoners

Sandy’s Plateau & Boka di Sorsaka :

Op Jan Thiel zijn er diverse sites die u zowel vanaf de kant of per boot kunt verkennen. Aan
beide kanten van de lagune groeit een overdaad aan koraal en gorgonians. Het is dan ook een
paradijs voor snorkelaars. Sandy's Plateau is een groot, ondiep plateau dat uitloopt naar een
overdadig met koraal begroeide wand. Boka di Sorsaka, iets aan de buitenzijde van de lagune, is
een vijfduizend jaar geleden gevormde richel.

Boka Grandi, Playa Mansaliña,Mike's Place
& Playa Largu :

De weg naar deze locaties is pittoresk en de zandwegen zijn redelijk goed onderhouden. Boka
Grandi (Grote Baai) is een eenvoudige duiklocatie met een brede strook koraalpuin en een wit
zandstrand.
Playa Mansaliña heeft zijn naam te danken aan de enorme, statige mansaliñabomen die er staan.
Playa Largu (het Lange Strand) is een lange, rotsachtige strook ten zuidoosten van San Juan. Het
is een geweldige plek om te snorkelen en dicht langs de kust zwemt veel vis. Pas hier wel op
voor brandkoraal.

Barracuda Point/Punt'i Piku :

Het wil wel eens voorkomen dat nieuwsgierige barracuda’s u hier achterna zwemmen.
Barracuda Point wordt ook wel Punt'i Piku genoemd en ligt aan de ingang van het Spaanse
Water, tegenover Barbara Beach. Barbara Beach is een modern gebied waar recentelijk riante
huizen zijn gebouwd.

The Crash :

Als u op zoek gaat naar de restanten van het oude vliegtuigwrak dat hier ligt, dan kunt u het beste
een gids meenemen. Het vleugelstuk en andere vliegtuigdelen zijn soms wat lastig te vinden,
omdat de meeste delen intussen volledig begroeid zijn met koraal. De restanten van het
neergestorte vliegtuig liggen wijd verspreid tussen Marriott Beach Resort en Parasasa Beach.

SS Oranje Nassau & Saba :

Beide scheepswrakken zijn te bereiken vanuit het Seaquarium. De duikstek is bijzonder aan te
raden voor snorkelaars. Zwem door de lagune in zuidoostelijke richting. Het is ongeveer drie
minuten zwemmen naar de SS Oranje Nassau, een stoomschip uit 1884 van de West-Indische
Compagnie, dat hier is vergaan tijdens een zware storm. U vindt er gezond koraal, murenes en
grote scholen kleine rifvissen.
Saba is een bootduik op ongeveer 1 kilometer ten zuidoosten voorbij de SS Oranje Nassau.

Mako'Mountain :

Dit is een uitdagende duikplek voor de ervaren duiker. De locatie ligt onder een landpunt die in
zee steekt bij de ingang van de Santa Martabaai, vlakbij het strand van Sunset Waters Resort.
Mako's Mountain ligt onbeschut en de golfslag is er te vergelijken met die van Hell's Corner.

Lover’s Beach, Vaersenbaai & the Car
Wrecks :

Lover's Beach is de plek waar paren naartoe gaan om ongestoord bij elkaar te kunnen zijn. Een
eenvoudig strand met alle benodigde faciliteiten om de dag door te brengen, is Vaersenbaai.
Car Wrecks is een leuke duiklocatie met tientallen autowrakken. Een prachtige plek om
bijzondere foto’s te nemen.

Playa Kalki / Alice in Wonderland :

One of the nicest dive sites on Curaçao, Playa Kalki at Westpunt, nicknamed Alice in
Wonderland, is a perfect spot for a day at the beach with divers, snorkelers and sun lovers. This
is one of the top 10 sites on the island so you will often meet up with other divers underwater or
at the beach. Keep an eye out for green moray eels, lobsters, mushroom-shaped star coral
formations, as well as a wide array of colorful reef fish.

Diver’s Leap & Piedra Sombre :

Divers Leap is een steile wand, ideaal voor diepe duiken. Met enig geluk ziet u vlakbij de
ankerplaats zeepaardjes. De grote verzamelingen koraal op het terras worden druk bezocht door
scholen rifvisjes. De wand met al zijn koraal en overdaad aan vis biedt een prachtige aanblik.
Achter Piedra Sombre (de Stenen Hoed) ligt een rots in de vorm van een hoed, ooit door duikers
gebruikt als baken om de locatie aan te geven.

Playa Kenepa & Playa Grandi :

Vanaf het historische landhuis Knip rijdt u naar de dichtbijgelegen Playa Kenepa. Het is een
kleine inham met veel schaduw en wit zand en het is één van de mooiste strandjes van het eiland.
Wanneer u vanaf de drop-off de rotsen volgt, ontmoet u gorgonians, een enkele kleine grot en
scholen jonge vissen. Iets verderop ligt Playa Grandi (‘het grote strand’), een veel groter strand

Santu Pretu Mushroom Forest & The Cave :

De omgeving van San Nicolas biedt een aantal schitterende duiklocaties. U kunt dagen aaneen in
dit gebied doorbrengen. Na een kwartiertje rijden door een schilderachtig heuvelgebied komt u
bij Santu Pretu (Zwart Zand).
Mushroom Forest en The Cave staan in de top-10 van Curaçaose duiklocaties. Het zijn unieke
locaties met een grote verscheidenheid aan onderwaterleven.

Daaibooi :

Aan de ene kant van het strand genieten vissers van hun vrijheid en werken ze aan hun boten. De
andere kant, aan de kalme zee, wordt bevolkt door bezoekers met barbecues. Een typisch
Curaçaos tafereel dus.
Daaibooi ligt bij Willibrordus. Het is een mooie duiklocatie met veel sponzen, sterkoraal,
hersenkoraal, hertshoornkoraal, gorgonians en veel scholen typisch Caraïbische rifvissen.

