
PROGRAMMA 
 

 
Handelsmissie naar Curaçao en Bonaire 

7 – 16 september 2005 
 
Vervoer van en naar Schiphol 
Op eigen gelegenheid. 
 
Vluchten 
Woensdag 7 september Amsterdam – Curaçao (Hato)  KL 735 13.05 – 16.40 uur 
Donderdag 15 september Curaçao (Hato) – Amsterdam KL 736 18.50 – 10.00 uur (16 sept.). 
 
Tickets 
De tickets worden door ons aan u uitgereikt vóór vertrek op Schiphol op woensdag 7 september a.s. bij de 
KLM-incheckbalie (zie verder). 
 
Bagage 
U mag maximaal 20 kg bagage meenemen. 
 
Kledingadvies 
U kunt over het algemeen vrijetijdskleding dragen. Echter, voor het officiële gedeelte is gepaste kleding 
(heren met stropdas) gewenst.  
 
Hotel 

 
 
Curaçao Marriott Beach Resort    
Piscadera Bay 
Curaçao 
Tel.: +5999 736-8800 
Fax: + 5999 462-7502 
 
Temperatuur 
Het klimaat op de benedenwindse eilanden
valt er een halve meter regen en meestal in
november tot januari. De gemiddelde temp
 
Vaccinaties 
U hoeft zich niet te laten inenten. 
 

 is tropisch en er schijnt bijna altijd de zon. Over het hele jaar 
 korte hevige buien. De meeste regen valt in de periode van 
eratuur in september is omstreeks 30°C . 



Programma 
 
Woensdag  7 september 11.00 uur Verzamelen op vliegveld Schiphol bij de incheckbalie van 

de KLM bij balienummer 10. Hier krijgt u uw ticket 
uitgereikt 
 

  13.05 uur Vertrek met de KL 735 naar Curaçao 
 

16.40 uur Aankomst op Aeropuerto Hato 
 

17.30 uur 
 
18.00-19.00 uur 

Aankomst in het Marriott Hotel en inchecken. 
 
Welkomstcocktail aangeboden door het Marriott Hotel. 
 
Daarna is er gelegenheid om u op te frissen. 
 

 20.30 uur Gezamenlijk Caribisch buffet op het strand bij het Marriott 
Hotel. 

    
Donderdag  8 september Voor 10.00 uur Ontbijt (iedere dag kan er individueel ontbeten worden) 

 
  10.00 uur Vertrek van de bus voor bezoek aan de Kamer van 

Koophandel op Curaçao.  
 

  12.15 uur Ontvangst door de heer Ivar Asjes, Gedeputeerde van het 
Ministerie van Toerisme en Economische Zaken en de 
directie van het Curaçao Tourist Board (CTB). 
Zij bieden ons een lunch aan met een presentatie in het 
Marriott Hotel. 
 

  's middags Bezoek aan sociale projecten, waaronder: 
   • Villa Bon Dia (een vakantieoord in oprichting voor 

ernstige en chronisch zieke kinderen) 
   • Stichting Siloam (christelijk kinderherstellingsoord) 
   • Santa Martha (sociale werkplaats) 

 
  16.00 uur  Terug in het Marriott Hotel. 

De rest van de middag en avond zijn vrij te besteden. 
    
Vrijdag 9 september ‘s morgens Matchmaking – individueel . 

 
14.30 uur Vertrek voor ontvangst op Fort Amsterdam 

 
15.00 uur Ontvangst door de Premier van de Nederlandse Antillen, 

de heer Etienne Ys en de Minister van Economische 
Zaken, de heer Alex Rosario in Fort Amsterdam in de 
vergaderzaal van de Ministerraad. 
 

  16.30 uur Rondwandeling langs monumentale panden en huizen in 
Otrabanda o.l.v. de heer George Schmitt, directeur van de 
Stichting Monumentenzorg. 
 



  ’s avonds Vrij te besteden. 
 

    
Zaterdag 10 september 10.00 - 

19.00 uur 
Eilandtour o.l.v. een gids die u de mooiste plekjes van het 
eiland laat zien met aansluitend een boottocht door het 
Spaanse Water. 
 

  19.30 uur Retour in het hotel.  
De avond kunt u vrij besteden. 

    
Zondag         11 september 
 
 
 

Hele dag Vrij te besteden. 

    
Maandag 12 september 11.00 uur Spreker over het onderwerp criminaliteit en veiligheid 

(Minister van Justitie, de heer David Dick – onder 
voorbehoud). 
 

  's middags Individuele bedrijfsbezoeken. 
 

   De rest van de dag is vrij te besteden. 
    

07.30 uur Vertrek per bus naar het vliegveld voor de trip naar 
Bonaire.  
Om 9.00 uur vertrekt het vliegtuig richting Bonaire, 
aankomst om 9.25 uur. 
 

 Ontvangst door het bedrijfsleven op Bonaire.  
 

 Matchmaking-lunch met de politiek en het bedrijfsleven. 
 

Dinsdag          13 september 
 

 

20.00 uur 
 
21.00 uur 
 

Vertrek vanuit Bonaire naar Curaçao, aankomst om 20.25 
uur. 
Terugkeer in het Marriott Hotel.  
De avond is vrij te besteden. 
 

Woensdag 14 september 10.00 uur Vertrek per bus voor bezoeken aan diverse scholen en de 
gezondheidszorg op Curaçao (in overleg). 
 

  19.30 uur Afscheidsdiner/-buffet in restaurant De Gouverneur met 
een schitterend uitzicht op de Handelskade. 

    
Donderdag 15 september tot 16.30 uur Vrij te besteden. 

 
  16.30 uur Vertrek per bus naar vliegveld Hato 

 
  18.50 uur Vertrek vanaf vliegveld Hato met de KL 736  
    
Vrijdag 16 september 10.00 uur Aankomst op Schiphol om 10.00 uur met de KL 736 
 
Matchmaking 
Voor alle deelnemers die dat hebben aangegeven is een matchmaking-programma gemaakt. 



 



Suggesties voor besteding van uw vrije tijd 
• Duiken en snorkelen  
• Sea Aquarium (zwemmen met dolfijnen, voeren van haaien etc.) 
• Museum Kura Hollanda (met een tentoonstelling over de slaventijd) 
• Eco Safari Tours 
• Zeevissen (Caribische zee) 
• Zie ook www.curacaoinfo.nl of www.curacao.pagina.nl voor meer informatie. 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reis- en annuleringsverzekering 
Deze verzekeringen dient u zelf af te sluiten. 
 
Paspoort 
Na aanvang van de terugreis vanuit Curaçao dient uw paspoort nog zes maanden geldig te zijn.  

Geld 
Munteenheid: Antilliaanse gulden (ANG 100 = ca. € 47,00). Ook de Amerikaanse dollar is een regulier 
betaalmiddel.  

Tijdsverschil 
In de zomerperiode is het op Curaçao zes uur vroeger dan in Nederland. 
 
Drankjes en diners 
Drankjes en diners zijn echter voor eigen rekening, die wij achteraf zullen declareren. 
 

                            
 

 
 

***** 

http://www.curacaoinfo.nl/
http://www.curacao.pagina.nl/
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