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Introductie
Dit is al weer de zevende 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.
Dit keer onder andere het activeren van je bankpas voor het buitenland, wanneer je
wel en wanneer niet gebruik kunt maken van de E-gates, Berny en Niels Verwoerd
stellen zich voor met hun auto verhuurbedrijf, we belichten twee heel verschillende
stranden en restaurant Boathouse, het weer en natuurlijk de gewonnen Zoover Award
Gold 2017.
In de maanden juli en augustus 2018 geven wij 20% korting op het verblijf in onze
bungalows, en we zijn druk met de nieuwe zonnebedden en het toegangshek tot het
parkeerterrein.
Ook hebben wij in de teksten verschillende linken opgenomen naar websites en een
link naar Google Maps om de stranden achter Landhuis San Juan verder te ontdekken.
Kortom, weer genoeg te lezen en te doen!
Wie voor de nieuwsbrief leuke ideeën of suggesties heeft, mag dit uiteraard kenbaar
maken via info@bloublou.nl . Wij staan daar graag voor open.

Wist je dat…
...wanneer de vakantie is aangebroken en je op het punt staat om naar Curaçao te
vertrekken, niet moet vergeten om de bankpas(sen) geschikt te maken voor het
buitenland?
Standaard staan alle passen op Europa.
Stel via Internetbankieren of je Bankapp je bankpas
in op Wereld voordat je het vliegtuig naar Curaçao
instapt.
Op Curaçao kun je dan onbezorgd geld opnemen bij
de atm’s met het logo V PAY of Maestro, en dit zijn
nagenoeg alle atm’s op het eiland.
Betalen in een winkel of restaurant kun je via
Maestro en, zover wij weten, zijn dit ook nagenoeg
alle winkels en restaurants.

…het invullen van de E-card (immigratieformulier) alleen zinvol is als je 18 jaar of
ouder en handelingsbekwaam bent?
Kom je met kinderen jonger dan 18
jaar, vul dan de kaart, die in het
vliegtuig wordt verstrekt, in.
Bij aankomst op het vliegveld wordt je
dan niet verrast door het feit dat de
poortjes niet werken en je weer
achteraan in de rij moet aansluiten.

Even voorstellen
Sinds enkele maanden hebben wij op onze pagina TIPS het auto verhuurbedrijf van
Berny en Niels Verwoerd, Huurauto-Curaçao.com, opgenomen als partnerbedrijf.
Wie zijn deze Berny en Niels en wat drijft hen hier op Curaçao?
Vakantie is vaak het toverwoord op Curaçao als het gaat om het ontdekken van de
mogelijkheden van dit eiland.
Zo begon ook het avontuur voor Berny en Niels.
Ongeveer 5 jaar geleden hier op vakantie met hun oudste dochter Lovely liet Niels op
het strand bij Zanzibar z’n gedachten gaan. Daarna wist hij het. Wij gaan naar
Curaçao! Het eerste idee ging over het opzetten van een waterski baan zoals ook te
vinden is in De Beekse Bergen.
Berny hakte definitief de knoop door en 4 jaar geleden vestigden zij zich op Curaçao.
Van de spaarcenten, verdiend met het eigen bedrijf in sloop- en straatwerk in
Nederland, konden ze het de eerste maanden wel uithouden.
Een vriendin wilde voor een paar maanden naar Curaçao komen en zocht een
huurauto. Berny en Niels bemiddelden daarin maar konden toen geen geschikte auto
voor haar vinden.
“Dan maar zelf eentje kopen en die aan de vriendin verhuren. Daarna zien we wel
verder”, waren hun gedachten.
En zo ontstond hun bedrijf
HUURAUTO-CURACAO.COM en zijn
inmiddels uitgegroeid tot een
middelgroot auto verhuurbedrijf
op Curaçao.
Hun motto: bezorg de toerist op
Curaçao een onbekommerde
vakantie!
Service staat hoog in hun
vaandel, zij brengen en halen de
auto gratis naar en van de
verblijfslocatie.

Naast een goede en betrouwbare auto geven zij aan hun klanten ook tips over het
eiland. Inmiddels weten zij al veel
van Curaçao en delen dit graag met
hun klanten.
Voor een betrouwbare en mooi
geprijsde auto ga je naar huurautocuracao.com !
Berny, Niels, Lovely en inmiddels ook
Ocean, veel succes!

Stranden
Santa Barbara Beach & Golf Resort
Voor een luxe dagje strand kun je naar Santa Barbara. Met de auto nog geen 10
minuten vanaf BlouBlou. Bij de toegangspoort betaal je 25 gulden voor het parkeren,
en rij je daarna door naar het hotel. Door de grootte van het terrein, onder andere
een 18-holes golfbaan, doe je daar bijna 5 minuten met de auto over. Volg gewoon de
borden.
Het hotel heeft een statige uitstraling en eenmaal binnen doet het een beetje denken
aan Het Kurhaus in Scheveningen. Imposant.
Aan de zeezijde, wanneer je via de lounge
naar buiten bent gegaan (er zijn ook
liften), kom je in de prachtig aangelegde
tuin reikend tot bijna aan de Caribische
Zee.

Er zijn verschillende restaurants waar je
eten en drinken kunt kopen. De prijzen
zijn normaal voor een hotel. Voor een
biertje betaal je tussen de 7 (Polar) en de
12 (Presidente) gulden. Een broodje
(Panini) kost rond de 20 gulden en een hamburger met frietjes rond de 35 gulden.

Bij het afrekenen wordt de 25 gulden
parkeergeld van de rekening afgetrokken.
Dit moet je wel apart melden, en scheelt
weer. 😊
De tuin gaat verder in westelijke richting
en daar kom je eerst het grote zwembad
tegen en daarna het hagelwitte
zandstrand.
Wil je jezelf een keer lekker luxe
verwennen dan is een dag bij Santa
Barbara Beach & Golf Resort een aanrader!
Playa Shon Mosa
Van een heel andere orde is dit pittoreske bounty strandje.
Informeer vooraf wel even bij je auto verhuurder of de auto off-road mag rijden.
Vanaf de Weg naar de Westpunt sla je af richting Soto en Lagun. Enkele kilometers
voor Soto kom je een bord tegen met San Juan (linksaf) daar op. Ongeveer 100 meter
na het bord sla je linksaf het zandpad op. Je rijdt onder de (open) slagboom door en
volg het pad voor ongeveer anderhalve kilometer.
Dan, nadat je door een bos bent
gereden, zie je voor je het Landhuis San
Juan. Rechts voor het huis, onder een
afdak, zit een meneer die de 8 gulden
komt incasseren voor de toegang tot het
landgoed.
Daarna rij je door een smalle doorgang
en kom je op het pad achter het
landhuis.
Dit pad volg je. Soms is het wegdek
slecht en moet je stapvoets rijden. Na
ongeveer 1 kilometer kom je een afslag
naar rechts tegen. Die neem je niet en ga
gewoon rechtdoor tot de volgende afslag
naar rechts.
Hier sla je af en rij je ongeveer 1 kilometer
door totdat je ineens het kleine strandje
voor je ziet. De auto kun je links en rechts
onder de bomen parkeren. Ook bieden
deze bomen voldoende schaduw
(Manzaliña’s, dus let op met regen).

Als je geluk hebt ben je de enige op dit strandje en met een goed gevulde koelbox
kun je je daar uitstekend vermaken!
De slagboom vooraan de weg sluit ’savonds om 18:00 uur, en dat is het enige
waar je rekening mee hoeft te houden. 😊

Klik HIER om via Google Maps de omgeving te zien.
Schuin links boven zie je Playa Hulu, dan even naar rechtsonder Playa Manzaliña en
vervolgens Playa Shon Mosa. Ook zie je helemaal bovenaan Landhuis San Juan en
duidelijk zijn de paden naar de stranden te zien.
Als je iets uitzoomt zie je onderaan ook het langgerekte Playa Largu. Vanaf dit strand
kijk je kilometers langs de kust en zie je vlakbij Cas Abao liggen.

Uitgelicht
Restaurant Boathouse
Zoek je een leuk restaurant met een goede keuken, ga dan eens naar de Boathouse .

Op de menukaart staan heerlijke gerechten waarvan succes is verzekerd. Op de
woensdag geen A la Card gerechten maar een Balinees buffet. Moet je eens gaan
proeven.
Wil je ook van de ondergaande zon genieten, het uitzicht is magnifiek, zorg dan dat je
er tussen 18:00 en 18:30 uur bent.
Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 18:00 – 00:00 uur.
Prijzen voorgerechten gemiddeld 30 gulden, hoofdgerechten gemiddeld 45 gulden.

Het weer op Curaçao
Momenteel is het winter op Curaçao. De afgelopen anderhalve
maand hebben de Cariben onder invloed gelegen van een
omvangrijk hogedruk gebied boven de
Atlantische Oceaan. Hierdoor ontstond een
stevige boven stroming die koelere lucht naar onze regio bracht. De
temperatuur daalde in de ochtend soms tot 22 á 23 graden en vooral
in de vroege ochtend veel buien. De
middag temperatuur klom
gemakkelijk weer op tot net onder de
30 graden. De zeewater temperatuur
is momenteel 27 graden Celsius.
Knap fris voor een Curaçaoënaar,
maar altijd nog heerlijk voor de
Europeaan.
Nu veranderen de luchtstromen weer
naar normaal en gaan wij ons
opmaken voor het vliegerseizoen, waarin vaak een stevige passaat
waait.

Zoover Award Gold 2017
Appartementen BlouBlou heeft de Zoover Award Gold 2017
gewonnen!
Dankzij de 35 beoordelingen, minimum was 30, met een
gemiddelde beoordeling van 9,8 behaalden wij de 1e plaats op
de ranglijst voor Curaçao!
Hier zijn wij super trots op en bedanken onze gasten hiervoor
van harte!
Door deze beoordeling stegen wij met een gemiddelde score van 9,3
in 2016 naar 9,5 in 2017.
Ook in 2018 zullen wij ons weer volledig inzetten om onze kwaliteit te behouden en
verder te verbeteren.

Aanbiedingen
In de periode van zaterdag 7 juli 2018 tot en
met zondag 2 september 2018 geven wij
20% korting op de huurprijzen van de
bungalows.
De prijs van bungalow B Barbulèt is dan 63
euro per nacht (i.p.v. 79 euro) en bungalow C
Alegria 55 euro per nacht (i.p.v. 69 euro). Voor de gastenkamer
hanteren wij dan een tarief van 27 euro per nacht (i.p.v. 34 euro).
Boven deze actieprijzen worden geen andere kortingen gegeven.
Prijzen zijn op basis van een bezetting door 2 personen, en exclusief 7%
toeristenbelasting en de gebruikelijke borgsommen.

Grijp je kans en

Klik voor vliegtickets op het volgende logo :

Rondom BlouBlou
Nieuwe zonnebedden
De nieuwe teakhouten zonnebedden zijn inmiddels
gearriveerd en worden momenteel in elkaar gezet en
gebeitst. Wij verwachten met enkele weken deze klus
geklaard te hebben. Tot die tijd zijn de oude zonnebedden
beschikbaar voor onze gasten.

Nieuwe toegangspoort parkeerterrein
De tekeningen zijn klaar en inmiddels wordt het nieuw hek gesmeed.
Het oude hek, dat inmiddels uit zijn voegen hing, is nog even met nieuwe bouten
vastgezet en kan nu gelukkig weer zonder moeite worden geopend en gesloten.

Het nieuwe hek kan automatisch worden geopend en sluit ook weer automatisch. Ook
zal de huidige verlichting worden aangepast.
Binnenkort zal met de bouwwerkzaamheden worden begonnen en de verwachting is
dat deze over 3 maanden zijn afgerond.
De werkzaamheden worden zo gepland dat het terrein normaal afgesloten kan
worden. Op de momenten dat dit niet mocht lukken zullen wij dit melden aan Jan
Thiel Security, en kunnen zij een oogje in het zeil houden.
------------------------------------------------------

Prachtige zonsondergang bij Zanzibar

Het verlaten Sunset Waters bij Marthabaai

Daaibooi Baai

Weids uitzicht op de heuvels achter Landhuis Knip
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