
Zonder enige twijfel is en blijft de wonderbaarlijke schoonheid 
van de onderwaternatuur dé topattractie van Bonaire. Maar 
Bonaire heeft eveneens zonder enige twijfel ook op het 
vaste land heel wat te bieden aan bezienswaardigheden. Ter 
oriëntatie volgt hierna een kleine selectie:

Het Goto Meer
Een schitterend meer dat 
in open verbinding staat 
met de zee en mede 
daarom bezocht wordt
door duizenden flamingo’s, 
die hier het voedsel vinden 
waardoor ze de zo typisch 
roze kleur krijgen. De 
uitkijkpost vlakbij biedt een 
fantastisch uitzicht over 
het meer en de directe 
omgeving. 

Indian Inscriptions
Eeuwenoude inscripties, gemaakt 
door de oorspronkelijke Indiaanse 
bewoners. De inscripties zijn 
getekend in het ‘dak’ van een 
vulkanische rotsformatie. Vanuit 
Kralendijk richting Rincón (tevens 
prachtige natuur). 

Boca Onima
Vanaf dezelfde afslag ligt een klein stukje 
verderop Boca Onima: een door de branding in de rotsen 
uitgehouwen inham. Hier raak je echt onder de indruk van 
de vernietigende kracht van het water!

Washington Slagbaai National Park
Een schitterend beschermd natuurgebied waarin je met 
de auto prachtige tochten kunt maken. Maar wel met 
een auto op ‘hoge poten’, want de paden zijn ruw en 
moeilijk begaanbaar. Er is heel veel te zien: een grote 
verscheidenheid aan flora en fauna. Er zijn ook prima duik- 
en snorkelplekken. Een must voor de natuurliefhebber. 

Seru Largu
Seru Largu is een vrij hoge 
heuvel met op de top een 
groot kruis dat al van verre 
te zien is. De rit er heen wordt 
beloond door een fantastisch, echt panoramisch 
uitzicht over Bonaire, klein Bonaire en de zee. 
Vanuit Kralendijk richting Rincón. 

Lac Bay
Een heerlijke plek om te zijn. Een ideale surfplek. Aan het 
zandstrand twee surfscholen met verhuur van surfplanken. 
Twee bars voor een lekker hapje en/of een drankje.

Lac Cai
Om hier te komen moet je even van de begaande 
paden af. Het is een strandje aan Lac 
Bay waar het vooral op zondagmiddag 
heel goed toeven is: veel (gratis) live 
muziek en lekker dansen met op 

de achtergrond het geluid van 
aanrollende golven. Lac Cai is 

herkenbaar aan de stapels 
schelpen op het strand.

Slavenhutten
Aan de kustweg naar het zuiden staat 

een verzameling gerenoveerde slavenhutten. Ze 
zijn een blijvende herinnering aan de onmenselijkheden van 

de slavernij.

Zoutpannen
Zoals kerktorens vaak dienst doen als 
bakens van oriëntatie in steden en dorpen, 
zo vervullen ook de zoutbergen bij de 
zoutpannen eenzelfde functie op Bonaire. 
Vanuit alle richtingen zijn de helder 
witte bergen te zien. Het zout wordt 
geproduceerd in de zoutpannen. Het 
natuurlijke productieproces geeft aan de 
pannen sterk verschillende kleuren: van 
turquoise tot flamingo-roze. Een lust voor het 
oog!

Bezienswaardigheden
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