
Bonaire behoort tot de 3 beste duiklocaties en tot 
de 10 beste surflocaties ter wereld. Voor kantduiken 

staat Bonaire op nummer 1! Maar Bonaire is ook een 
waar paradijs voor liefhebbers van rust, gemoedelijkheid 

en kleinschaligheid! 

Je hoort vaak zeggen dat Bonaire zo’n speciale uitstraling 
heeft, een uitstraling die zich moeilijk in woorden laat vatten. 
Sommige mensen gaan nog een stapje verder en bekennen 
dat ze verliefd zijn geworden op Bonaire. Waar dat gevoel 
precies vandaan komt, weet niemand te vertellen, maar wel 
dat het te maken heeft met het ontspannen sfeertje, het 
heerlijke klimaat, de goedlachse vriendelijke bevolking en 
natuurlijk al het moois dat Bonaire te bieden heeft.

Een korte karakteristiek
De drie ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) hebben 
veel gemeenschappelijke kenmerken die terug te voeren 
zijn naar dezelfde koloniale overheersing. Maar er zijn ook 
duidelijke verschillen. Zo onderscheidt Bonaire zich van de 
twee andere eilanden door kleinschaligheid. Niet alleen door 
de oppervlakte van slechts 288 km2 en het relatief
geringe aantal inwoners van ongeveer 13.000 mensen, 

maar ook en vooral door de bebouwing. Op 
Bonaire geen hoogbouw. Op Bonaire geen 

enkel verkeerslicht! Het toerismebeleid 
van de overheid is gericht op de verdere 
ontwikkeling van het eco-toerisme. Dit 
betekent onder andere veel aandacht 
en zorg voor behoud van wat de natuur 
te bieden heeft: zowel ter land als ter 
zee en al wat daarin leeft, groeit en 

bloeit. Dat Bonaire succes heeft met die 
aanpak blijkt overduidelijk uit de steeds 

grotere aantallen eco-toeristen die dit mooie, 
vriendelijke eiland weten te vinden. Met al 

die fantastische duikplekken is het begrijpelijk dat 
duikers in de meerderheid zijn, maar ook een groeiend 

aantal surfers komt naar Bonaire.

Uitgaan
Vooruitlopend op het hoofdstukje dat speciaal over uitgaan 
gaat willen we nu al een ‘waarschuwing’ laten horen: wie 
naar Bonaire komt voor een druk nachtleven zal bedrogen

uitkomen. Geen overdaad aan casino’s, nachtclubs en disco’s 
zoals Aruba te bieden heeft. Maar vaak wel in een intieme 
sfeer live muziek in de open lucht waarop naar hartelust 
gedanst kan worden: vooral in de weekenden. Bovendien 
vele, letterlijk smaakvolle restaurants, eethuisjes, bars en 
gezellige terrassen. Wie van goed eten en drinken houdt, 
hoeft absoluut niets tekort te komen. De keuken is veelal 
internationaal, maar er zijn ook genoeg specialiteiten te 
krijgen waaronder natuurlijk veel vis- en 
lokale specialiteiten. 

Voor de echte lekkerbekken heeft 
BFT een speciaal aanbod: het 
FOOD FOR FUN arrangement. 
Dit arrangement bestaat uit 
zeven 3-gangen diners, incl. 2 
drankjes in zeven verschillende 
restaurants tegen een zeer 
aantrekkelijke prijs. Zie pagina 
11, 12 en 13 voor meer 
informatie.

Wereldwijd wordt Bonaire beschouwd als hét paradijs voor duikers.
Wat betreft de ‘onderwaternatuur’ beschikt het over de mooiste natuurgebieden van het hele 
Caribische gebied en ver daarbuiten! Maar het is niet alleen een paradijs voor duikers: ook 
voor snorkelaars en surfers.
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