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Introductie
Dit is de tweede 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 .

Nieuwe service: huishoudpakketten
Vanaf 1 januari 2017 introduceren wij voor onze gasten huishoudpakketten.
Een huishoudpakket bestaat uit: afwasborstel,
vloeibaar afwasmiddel, sponsjes (3),
vaatwastabletten (7), pedaalemmerzakken klein
(3) en groot (7) en rollen wc-papier (5).
Naar keuze kan daar nog een zakje Ariël
waspoeder wit&bont aan worden toegevoegd.
Wij noemen dit Starterspakket 1 (met waspoeder)
en Starterspakket 2 (zonder waspoeder).
Daarnaast leveren wij ook een Aanvul Pakket met sponsjes (3), vaatwastabletten
(7), pedaalemmerzakken klein (3) en groot (7) en rollen wc-papier (5).
Deze pakketten kosten;
Starterspakket 1 : 12 euro
Starterspakket 2 : 10 euro
Aanvul Pakket
: 7 euro
Wij bieden onze gasten hiermee een goed alternatief dat goedkoper is. Meestal
zijn de producten in grotere verpakkingen te koop die tijdens de vakantie niet op
gaan.
De kosten voor deze service kan net zoals onze andere services achteraf met de
borg worden verrekend.

Barbecues
Omdat mooi weer meestal geassocieerd wordt met barbecueën, en op Curaçao
de zon veel schijnt, hebben wij voor de barbecueliefhebber in iedere bungalow
een barbecue klaar staan.
Inclusief een knijper om het vlees makkelijk te
kunnen draaien, en groot genoeg om met 4
personen van te eten.
U kunt deze gebruiken op het plein voor de
bungalow en verzoeken u wel om voldoende
afstand van het huisje te houden om brandgevaar
te voorkomen.
Eet smakelijk!

Wis je dat?
Bijna iedere bank op Curaçao provisie in rekening brengt over opname van
contant geld bij de geldautomaat (Atm). Deze kosten lopen op van 7 tot 9,5
gulden per opname.
In bijna alle winkels en restaurants kun je
pinnen, en word afgerekend tegen de dagkoers
zonder verdere kosten. Bij voorkeur de beste en
goedkoopste manier van betalen.
Wil je toch contant geld op zak hebben, dan kun
je het goedkoopst bij de geldautomaat (Atm) van de SFT Bank geld opnemen
omdat deze (nog) geen provisie rekent. De dichtstbij zijnde vanaf BlouBlou is
tegenover supermarkt Luna Market en de club
View aan de Caracasbaaiweg.
Houdt er ook rekening mee dat de Nederlandse
banken voor iedere contante geldopname € 2,25
in rekening brengen.

Aanbiedingen!
Appartementen BlouBlou Curaçao heeft de volgende aanbiedingen;

Do 08-12-16 tot Do 15-12-16,
7 nachten, bungalow Barbulèt
€ 420
(normaal € 525)

Do 15-12-16 tot Do 29-12-16, minimaal 5 maximaal
14 nachten, bungalow Alegria € 52 per nacht
(normaal € 65 per nacht) = KERSTSPECIAL!
Za 18-02-17 tot Za 25-02-17, 7 nachten, bungalow
Barbulèt € 470
(normaal € 525)
Prijzen op basis van 2 personen, exclusief 7%
toeristenbelasting en € 250 borg per bungalow.
Kom nog even lekker genieten van de zon, warme zee
en alles wat Curaçao je kan bieden!
Voor informatie en reserveren: mail naar
info@bloublou.nl of bel naar +599 95147999 of +599 96823775.
Vanaf zaterdag 4 maart 2017 is onze bungalow C Alegria, en vanaf
woensdag 8 maart 2017 onze bungalow B Barbulèt weer volop beschikbaar.
Informeer naar de mogelijkheden!

Het schrift voor tips, weetjes en leuke verhalen
Volgende maand introduceren wij het Schrift voor tips,
weetjes en leuke verhalen.
Iedere gast beleeft zijn vakantie op Curaçao op zijn of
haar eigen wijze. Er worden veel
ontdekkingen gedaan zoals leuke
strandjes, restaurants, idyllische
plekjes, avontuurlijke wandelingen,
allerlei sportiviteiten boven en onder water, winkeltjes, etc.
En wat is er niet leuker dan anderen daarvan mee te laten
genieten!
Het schrift ligt in iedere bungalow op de salontafel en iedereen mag daar zijn of
haar bijdrage aan leveren.
Zo wordt dit schrift steeds waardevoller voor iedere komende gast!

Uitgelicht (1)
Aan de Caracasbaaiweg is een jaar geleden een nieuw
winkelcentrum geopend naast de Burger King: Eden Shopper’s
Paradise.

In dit winkelcentrum bevindt zich het
Indonesische restaurant Batik Asli.

Dit restaurant serveert heerlijke rijsttafels en Indonesische gerechten voor een
aantrekkelijke prijs. Je kan er in een gezellige
sfeer eten, of de maaltijd bestellen en afhalen.
Binnen is de ruimte aangenaam gekoeld, maar
buiten kan ook
gegeten worden.
Het winkelcentrum
beschikt over een
fraai aangelegde
tuin.
De enthousiaste eigenaar houdt van een gezellig
praatje en de bediening is correct.
Batik Asli
Caracasbaaiweg 280/5
Tel.: 8430003

Uitgelicht (2)
Gasten van ons hebben onlangs een heel leuk filmpje gemaakt over hun vakantie
en belevenissen op Curaçao.
Zij hebben hun tijd hier op het eiland ten volle benut. Ook bijzonder was dat zij
vrijwilligers werk voor het Dierenasiel Curaçao hebben gedaan. Een dankbare
tijdbesteding voor een goed doel!
Van Klein Curaçao tot boven op de Christoffelberg en van de prachtige
onderwaterwereld tot aan de Boca Pistol, van Plasa Bieu tot aan de Batido bar, je
kan het allemaal bekijken.
Het filmpje is via YouTube te bekijken: https://youtu.be/cSW6PZ_1H5c
Geniet ervan!

Het weer op Curaçao
Eind september 2016 raasde orkaan Matthew op 200 km noordelijk langs
Curaçao. Even voor de passage regende het flink en hebben wij totaal 64 mm
regen afgetapt. Tijdens de passage en daarna is er geen drup regen gevallen en
was het windstil. Op 4
oktober beukten hoge
golven op de kust van het
westelijk deel van het
eiland, ook een gevolg van
Matthew die inmiddels over
Jamaica en Haïti raasde als
categorie 5 orkaan.
De stranden vanaf Daaibooi
Baai naar de Westpunt
hadden schade opgelopen
en dat was binnen 2 weken
weer hersteld. Ook de schade aan de onderwaterwereld bleek mee te vallen.

Sinds de passage van Matthew is het weer op Curaçao van slag geweest:
perioden van weinig wind en hoge temperaturen, en vooral de laatste anderhalve
week regen, veel regen. Voornamelijk in de nacht en vroege ochtend. In deze
periode is er bij BlouBlou bijna 340 mm regen gevallen, terwijl er gemiddeld over
een heel jaar iets meer dan 500 mm valt.
Nu lijkt het weer normaal te worden en krijgen wij weer regelmatig de zon te
zien met een heerlijke bries uit het oosten, de passaatwind.
Voor de planten is de regen een welkom geschenk geweest na de lange droogte
voor september. Het eiland kleurt weer groen en overal bloeien veel planten,
struiken en bomen. Een kleurrijk gezicht!

Zoover Awards 2016
Trots zijn wij op het behalen van de Zoover Orange Award 2016!
Met 32 beoordelingen in de actieperiode en een gemiddelde score
van 9,2 waren wij zeker van deze erkenning. Iedereen die
hieraan hebben bijgedragen, hartelijk dank!
Onderstaand alle winnaars uit Curaçao en de waardering als Best
gewaardeerd accommodatieland dat Curaçao heeft gekregen!
Dubbel trots dus!
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Santa Marthabaai met uitzicht op de Christoffelberg.

