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Voorwoord 

Over Curaçao zijn al heel wat boeken geschreven. Het 
eiland heeft dan ook ontzettend veel te bieden: een im-
posante geschiedenis, de kleurrijke binnenstad die op de 

Werelderfgoedlijst van Unesco staat, romantische zonsonder-
gangen, azuurblauw water zover je kijken kunt, tientallen baai-
en die je steeds opnieuw verrassen, de ongerepte natuur en een 
onvoorstelbaar mooie onderwaterwereld.

De lucht is altijd blauw, de zon laat zich elke dag zien. In het 
kristalheldere water zwemmen grote scholen vissen, waardoor je 
het gevoel hebt in een tropisch aquarium te zwemmen in plaats 
van in de zee. Het kan ook zomaar zijn dat wanneer je een paar 
baantjes trekt, je in je ooghoeken een schildpad voorbij ziet 
komen. Wij vinden deze dingen bijna vanzelfsprekend. Maar dat 
zijn ze natuurlijk niet. Het is juist heel bijzonder dat zo’n klein 
eiland zoveel te bieden heeft. Veel meer zelfs dan de 
meeste mensen weten. En dat is precies de 
reden waarom wij hebben besloten Next 
Stop Curaçao uit te brengen.

 ‘Wij’ zijn Fleur, Kim en Susanne, 
elk op een geheel eigen manier met 
hart en ziel aan het eiland verbon-
den. Fleur is in 1994 op Curaçao 
geboren. Ze is groot geworden 
op het strand, liep steeds op blo-
te voeten en heeft nog altijd een 
haat-liefdeverhouding met de 
kou. Kim zag vijf jaar later het le-
venslicht in Nederland, bracht haar 
jonge jaren in België door en verhuis-
de op haar veertiende naar Curaçao, 
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waar ze haar winterlaarzen voor slippers en haar lange broek 
voor shorts verruilde. Susanne maakte voor het eerst kennis 
met het eiland in 1991. In eerste instantie zou ze zes maan-
den op Curaçao blijven. Dat werden vervolgens zes jaren, om 
na een lange tijd in Nederland en later in België uiteindelijk 
weer terug te keren naar dushi Kòrsou.

Het eiland zit in ons hart. We weten waar je moet zijn voor 
de mooiste plekken en leukste hotspots. Vrienden, collega’s, 
kennissen en soms zelfs vreemden – eigenlijk iedereen die 
ons op de een of andere manier weet te vinden – vraagt om 
advies voor een onvergetelijke vakantie op Curaçao. Ze heb-
ben gelijk. Met insider tips leer je het eiland veel beter kennen. 
Curaçao gezien door de ogen van een young professional, een 
student en hun moeder die er al in de jaren negentig naartoe 
trok. Met verschillende interesses, hobby’s en een persoon-
lijke kijk op hun geliefde eiland. Een completer beeld van de 
leukste plekken en mooiste hotspots van Curaçao kunnen 
we niet schetsen!
 

Fleur, Kim en Susanne
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Daaibooi
Daaibooi ligt ingeklemd tussen twee hoge 
kliffen. Het zandstrand is breed en het wa-
ter niet direct heel diep. Je kunt hier prima 
snorkelen. Op Daaibooi mag de barbecue 
aan, waarmee dit strand ook een geliefde 
plek is voor locals. Zeker in het weekend 
kan het er druk zijn. Vertrek op tijd als je 
een schaduwplek wilt bemachtigen.

Playa Lagun
Playa Lagun is de thuisbasis van de vissers 
uit de buurt. Terug van zee trekken ze hun 
boot met de ‘catch of the day’ op het zand, 
vaak met de helpende hand van een toe-
vallige voorbijganger. Aan schaduw geen 
gebrek op Playa Lagun, perfect om zon-
der te verbranden van vroeg tot laat van 
de zon, de zee en het strand te genieten. 
Misschien is het je geluksdag en kom je al 
snorkelend een schildpad tegen.
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Restaurant Nultwintig
Uit eten bij Restaurant Nultwintig is een 
ervaring op zich. Het is een feestje om 
in de openlucht direct aan zee te mogen 
smullen van de heerlijkste gerechten. Res-
taurant Nultwintig is een echte fine dining 
experience met oog voor stijl en detail. 
Aanrader! 

restaurant020.com

Tomatoes
Pizza on the beach, daar draait het om bij 
Tomatoes. Op het strand van Pirate Bay 
serveert dit Italiaanse restaurant flin-
terdunne pizza’s onder de sterrenhemel.
Denk daarbij aan het geluid van de golven 
op de achtergrond en je weet dat een piz-
za nergens anders lekkerder kan smaken. 

tomatoescuracao.com

Mundo Bizarro
Bij Mundo Bizarro voelt het als vakantie 
op vakantie. De soul en salsa die uit de 
speakers schalt heeft daar zeker mee te 
maken. Dit sfeervolle etablissement in 
het Pietermaai District is open voor ont-
bijt, lunch en diner en geliefd bij toeristen 
en eilandbewoners. 

mundobizarrocuracao.com

Baoase Culinary Beach Restaurant
Denk niet dat je bij het beachrestaurant 
van Baoase zomaar over de drempel kunt 
stappen. Omdat alles draait om de priva-
cy van de hotelgasten is het restaurant van 
dit luxe 5-sterren resort alleen met een re-
servering toegankelijk. Lukt het je, dan 
ben je verzekerd van een fantastische cu-
linaire ervaring. 

baoase.com
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Eten met de voetjes 
in het zand
The Niffo Huts
Chille beach hang-out in Boca Sint Michiel met een een-
voudige, maar lekkere kaart en enthousiaste medewer-
kers die er alles aan doen je een leuke tijd te bezorgen.

De Heeren@Sea
Eetcafé aan het water in Pietermaai. Open voor ontbijt, 
lunch en diner. Met fantastisch uitzicht op zee voor een 
echte tropische beleving.

Zest Beach Café
Neem plaats aan een van de picknicktafels op het strand 
voor een sappige steak, pittig gekruide ribs of verse to-
nijn van de grill.
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Purunchi
De familie die dit iconische visrestaurant runt 
achter de voormalige waterfabriek maakt de 
vers gevangen vis ter plekke schoon en ser-
veert deze catch of the day tijdens lunchtijd. 

kas di piskado purunchi

GELIEFD 
BIJ DElocals 

Een truk’i pan is de Curaçaose versie van een foodtruck. 
Je komt ze overal tegen. Vaak pas later op de avond 
open, wanneer de restaurants hun deuren sluiten. Je 
kunt er terecht voor barbecuegerechten met friet of 
brood. Een stevig maaltje dus, extra lekker na een Hap-
py Hour of een avondje stappen.

Doe zoals de locals doen
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Musea
Ondanks dat Curaçao niet heel groot is, zijn er toch heel wat inte-
ressante musea om te bezoeken. Zo kom je in het Kura Hulanda 
Museum meer te weten over het slavernijverleden, kun je de oud-
ste nog in gebruik zijnde synagoge op het westelijk halfrond bezoe-
ken en hebben ook kinderen een eigen culturele plek: het Children’s 
Museum Curaçao.

Bijzondere 
bezienswaardigheden
• WWII Museum Curaçao – over de in de geschiedenisboeken 

onderbelichte, maar belangrijke rol die Curaçao heeft gespeeld 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

• Museo di Ka’i Orgel – museum in het voormalige woonhuis van 
orgelbouwer Pinedo, die dit cultureel erfgoed voor de volgende 
generaties wil behouden. 

• Kathedraal van Doornen – miljoenen doornen zijn verwerkt in 
dit levensgrote bouwwerk van kunstenaar Herman van Bergen 
als protest tegen het wangedrag van de mens en de vernieling 
van de aarde.
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Mondi Lodge
Bij Mondi Lodge slaap je onder een dak van palmblade-
ren. Het gaat er relaxed aan toe in dit eco-vriendelijke 
miniresort. Bij het ontbijt word je verwend met fruit en 
groenten uit eigen tuin en de rondscharrelende kippen 
zijn verantwoordelijk voor je kakelverse eitje. 

mondilodge.com

Tip! 
Als je op tijd boekt, 

is zelfs logeren in een 
boomhut mogelijk.



5activiteiten 
die je geen cent 
kosten
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1. Stadswandeling in Scharloo
Vermogende Joodse kooplieden bouwden in 
de 18e eeuw in deze wijk elegante herenhui-
zen in Zuid-Europese stijl. Heel anders dan 
aan de overkant van de oceaan kregen de 
stadsvilla’s hier opvallende Caribische kleu-
ren. Tegenwoordig zijn de meeste monumen-
ten in Scharloo in het bezit van bedrijven of 
overheidsinstellingen. De kleurenpracht en 
de grandeur van weleer zijn gebleven. 
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Bario Urban Street Food
Trendy hotspot met bijzondere cocktails en een niet-alledaags 
streetfood menu. De bartenders creëren ware juweeltjes met ver-
se lokale ingrediënten. Probeer sowieso de Judeska cocktail met 
tamarinde, ananas, limoen en rum: pittig en een beetje brutaal. 

bariostreetfood.com

FAVORIETEcocktailbars 


