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Introductie
Dit is de eerste nieuwsbrief van Appartementen BlouBlou Curaçao. Met de
nieuwsbrief willen wij gasten en belangstellenden informeren over allerlei zaken
die zich rond BlouBlou, en natuurlijk ook Curaçao, afspelen. Vooral informatief en
soms gelardeerd met een leuk verhaal.
Wie voor de nieuwsbrief leuke ideeën of suggesties heeft, mag dit uiteraard
kenbaar maken via info@bloublou.nl .

E-gates
Passagiers met een Europees, Canadees
of Amerikaans paspoort die landen op
Curaçao kunnen vanaf nu via de E-gates
het land in of uit. Op luchthaven Hato
Airport, zijn zes E-gates in gebruik
genomen.
Hiermee wil het vliegveld nog meer
service bieden aan de arriverende en
vertrekkende bezoekers.
Om gebruik te maken van de E-gates hebben toeristen een paspoort nodig dat is
voorzien van een chip. Tevens is het belangrijk om 24 uur vóór het vertrek naar
Curaçao online een zogeheten ED-kaart in te vullen. Deze ED-kaart is gekoppeld
aan het Border Management System van de Curaçaose Immigratiedienst. Als een
paspoort bij een E-gate gescand wordt, vergelijkt het systeem de paspoortgegevens met de informatie op de ED-kaart. Als de gegevens correct zijn, opent
de poort van de E-gate zich en kan de passagier het land in.
Ga naar http://www.curacao.com/nl/ en klik op de menubalk op Online ED Card
voor meer informatie en het elektronisch invullen van de kaart.
Gasten van Appartementen BlouBlou Curaçao kunnen op de kaart bij het
onderdeel Place of stay, daaronder een vinkje zetten bij Other en dan
APPARTEMENTEN BLOUBLOU CURACAO invullen.

Het weer op Curaçao
Eigenlijk is het op Curaçao altijd mooi weer. Meestal schijnt iedere dag de zon en
kunnen er in de vroege ochtenduren enkele buien vallen. Meestal klaart het
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daarna weer snel op. De afgelopen maanden waren erg droog waardoor veel
bomen en struiken uit voorzorg hun bladeren hebben laten vallen. Het landschap
ziet er dan erg dor uit. Vorige maand zijn er
vooral in de vroege ochtend enkele pittige buien
geweest die in 4 dagen tijd voor 60 mm
regenwater hebben gezorgd.
Dit resulteert momenteel in een lentesfeer op
het eiland. Alle bomen en struiken lopen weer
uit en worden groen. Uiteraard gevolgd door de
bloei geeft dit weer een mooie kleur aan het
landschap.
Deze situatie doet zich enkele keren per jaar
voor buiten het regenseizoen dat loopt van
oktober tot januari. In de regenperiode valt er
meer regen dan in de andere maanden en
voornamelijk in de vroege ochtenduren.

De Blauwe Kamer (The Blue Room)
De blauwe kamer op Curaçao is een absolute
aanrader als je op Curaçao bent. Deze prachtige
grot, ook wel Mushroom Forest Cave of The Blue
Room genoemd, is
op twee manieren
te bereiken. Je kunt
kiezen uit een
wandeling van
plusminus 25
minuten door de kunuku of met de watertaxi van
Captain Goodlife van Let’s Go Watersport.
Eenmaal aangekomen bij de Blauwe kamer moet
je een meter of drie onderwater zwemmen om in
de grot te komen. Aangeraden wordt dit met een snorkel en flippers te doen. Je
moet niet te vroeg naar boven komen want dan kun je je hoofd lelijk stoten. De
waterhoogte kan enkele decimeters verschillen in bepaalde perioden. Eenmaal
binnen in de grot zal je verbaasd zijn over de prachtige blauwe gloed binnenin.
Dit blauwe licht in The Blue Room wordt
veroorzaakt door het zonlicht dat naar binnen
schijnt en naar boven terugkaatst via het witte
koraalzand op de bodem van het kraakheldere
water.
Gasten van ons hebben onlangs via Captain
Goodlife aan de tocht deelgenomen en waren
zeer enthousiast!
Informatie;
Website
: http://captaingoodlife.nl/
Telefoonnummer : +5999 864 0438
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Zoover Awards 2016
Appartementen BlouBlou Curaçao is
genomineerd voor de Zoover Awards 2016.
Daar zijn wij erg trots op!
Voor 4 september 2016 moet BlouBlou
minimaal 30 reviews weten te verzamelen die meetellen bij de beoordeling voor
de Awards.
Momenteel (23 augustus 2016) hebben wij al 20 reviews ontvangen en begint
het spannend te worden of wij het aantal van 30 gaan halen.
Op de tussentijdse ranglijst staan wij nu als 6e genoemd. Al een zeer mooi
resultaat! Een tweede mailing is gisteren naar alle gasten uit gegaan en wij
hopen de doelstelling hiermee alsnog te bereiken.

Even voorstellen : Pien
Sinds anderhalve maand hebben wij Pien in huis rondlopen. Pien is een
Westpointer (Curaçaose straathond) en door ons als pup teefje
van 7 weken geadopteerd van het Dierenasiel Curaçao.
Ten eerste om de nood van loslopende huisdieren hier op
Curaçao te ledigen en om in huis wat meer gezelligheid te
hebben en Pien een goed huis te geven.
Ook zal Pien, wanneer zij volwassen is, waakzaam zijn.
Rondom ons huis hebben wij het terrein voor Pien zo
afgebakend, dat zij alleen rondom ons huis verblijft en niet
naar de bungalows en zwembad kan gaan.
Wij zullen alle gasten bij aankomst kennis laten maken met
Pien zodat zij weet dat er goed volk op het terrein verblijft.

Aanbiedingen
Last Minute aanbiedingen Appartementen BlouBlou Curaçao augustus/september
2016;
Bungalow B Barbulèt
· vrijdag 16 september tot vrijdag 23
september 2016, minimaal 5 maximaal 7
nachten : 10% korting op huurprijs (67,50
euro in plaats van 75 euro per nacht).
Ticketprijzen KLM zijn in deze periode 538
euro per persoon!
· vrijdag 16 september tot donderdag 22
september 2016, minimaal 5 maximaal 6
nachten : 10% korting op huurprijs (67,50
euro in plaats van 75 euro per nacht).
Ticketprijzen TUIfly zijn in deze periode 569 euro per persoon!
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Bungalow C Alegria
· woensdag 31 augustus tot zondag 11 september
2016, minimaal 5 maximaal 11 nachten : 10% korting
op huurprijs (58,50 euro in plaats van 65 euro per
nacht). Ticketprijzen TUIfly zijn in deze periode 589
euro per persoon!
· woensdag 31 augustus tot vrijdag 9 september 2016,
minimaal 5 maximaal 9 nachten : 10% korting op
huurprijs (58,50 euro in plaats van 65 euro per nacht).
Ticketprijzen TUIfly zijn in deze periode 589 euro per
persoon!
· zaterdag 27 augustus tot zondag 11 september
2016, minimaal 5 maximaal 15 nachten : 10% korting
op huurprijs (58,50 euro in plaats van 65 euro per
nacht). Ticketprijzen KLM zijn in deze periode 547 euro per persoon!
Bovenvermelde prijzen zijn exclusief 7% toeristenbelasting en 250 euro borg per
boeking.
In november en december 2016 nog volop mogelijkheden voor een lekkere
vakantie bij BlouBlou op Curaçao!
Oktober 2016 hebben wij bungalow B Barbulèt vanaf 15 oktober beschikbaar en
bungalow C Alegria nog voor 7 nachten vanaf zondag 16 oktober 2016

Misschien tot ziens bij BlouBlou!

Nieuwsbrief nummer 2 verschijnt in november 2016.

Appartementen BlouBlou Curaçao
Kaya Damasco 56
Jan Thiel – Willemstad
Curaçao
Telefoonnummer mobiel: +5999 5147999 of 6823775
Telefoonnummer vast : +5999 7895955
E-mailadres
: info@bloublou.nl
Website
: http://www.bloublou.nl
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