Wonderlijke Waterwereld van Curaçao
Deze tour laat je zien wat voor moois water allemaal kan doen. Het dient niet alleen als
huisvesting voor kleurrijke vissen en prachtige koraalformaties, maar ook als natuurlijke jacuzzi,
fontein en zelfs muziekinstrument. Bekijk niet alleen de schoonheid maar ook de kracht die het
water heeft. In de ongerepte natuur wordt er gesnorkeld op plaatsen waar normaal niemand komt.
Echt een dagje uit voor natuur- en off-road liefhebbers.
Deze hele dag tour duurt van 09:00 uur tot 16:00 uur. In overleg kunnen deze tijden eventueel
worden aangepast. Je wordt opgehaald bij je hotel, (onze tours zijn flexibel en kunnen aangepast
worden aan je specifieke wensen).
We beginnen de tour op de open woestijnvlaktes, waar de gids vertelt over de vulkanische en
koraalondergrond waaruit het eiland is opgebouwd. Langs de gehele kustlijn zijn de enorme,
eeuwenoude terrassen te zien, die je een prachtige voorstelling geven van hoe het eiland is
ontstaan.

Enkele hoogtepunten:
•

Kueba di Brua; de grootste grot in de omgeving, met verschillende kamers en imposante
formaties van stalagmieten en stalactieten. Tevens werden in deze grot vroeger door
slaven Curacaose voodoo rituelen (Brua) uitgeoefend;

•

Boka Ascension; via een ruige 4x4 trail bereiken we deze indruwekkende baai,
thuisbasis van reigers en zeemeeuwen. En er is een grote kans dat je zeeschildpadden
ziet!

•

Supladó krater; een natuurlijke jacuzzi! Een spuitgat in het midden van de krater spuit
water metershoog de lucht in, wat een regenboogeffect te weeg brengt. Neem een bad in
het ondiepe, door de zon verwarmde water naast het spuitgat en aanschouw de
spectaculaire show van dichtbij.

Na genoten te hebben van een welverdiende picknicklunch, vervolgen we onze tocht richting
Watamula. Hier zijn met cactus bedekte heuvels te vinden.

De naam is afgeleid van het Nederlandse woord ‘watermolen’ omdat er vaak sterke stroming
langs de kust is. Er is een vuurtoren, waterspuit, verschillende afgelegen baaien en een gebied
waar golven lucht door het poreuze koraalsteen duwen. Dit maakt een borrelend en hijgend
geluid, wat lijkt op een rustig slapende reus.
We gaan nu richting de rustige zuidwest kant van Curacao en we nemen je mee naar Lagun
Beach; geniet van de geweldige koraalformaties en de kleurrijkste vissen!
Dit is het einde van de tour. Je wordt teruggebracht naar je accommodatie of locatie naar keuze.

Prijs:
Omschrijving
Wonderlijke Waterwereld van Curacao Jeep Tour

Kinderen USD
pp

Volwassenen USD
pp

$77,50

$96,50

De prijzen zijn inclusief:
•
•
•
•
•

Je persoonlijke snorkelgids
Frisdrank, lokale snacks en vers fruit
Pick nick lunch
Gebruik van een waterbestendige kaart met de lokale vissen en koralen erop
Snorkelmateriaal: masker, snorkel, vinnen en reddingsvest (verplicht)

De prijzen zijn exclusief 5% VAT (belasting)

