Fietsverhuur :
Bij Dasia Curaçao kunt u terecht voor de huur van mountainbikes van een prima kwaliteit. Wij
verhuren Ridleys en Merida’s met Deore en/of XT componenten. De fietsen zijn voorzien van
Mavic Crossland (tubeless) wielen om de ergernis van en de kans op lekrijden te minimaliseren.
Wij beschikken over een ruim aantal fietsen de maten 16” t/m 22” welke geschikt zijn voor
mensen met een minimale lichaamslengte van 1.60m en maximale lichaamslengte van 2.00m.
Mocht u verzekerd willen zijn van de juiste fietsmaat dan is tijdig reserveren aan te raden.
De kosten per huurfiets zijn als volgt:
Naf 35,-

Per dag:
Per weekend (za-ma):
Per week:

Naf 60,Naf 200,-

Bij de fietsen leveren wij een helm, pompje en bidon. Voor een borgstelling vragen wij Naf 200,cash welke retour komt bij het inleveren van de fiets.
Onze fietsen zijn voorzien van sportpedalen. Rijdt u met clippedalen (Shimano SPD, Look 4x4,
Time Atac) neem dan naast uw schoenen ook uw eigen pedalen mee en wij monteren deze voor
u.

Locatie
Adres DASIA Curaçao
Dr. Hugenholtzweg 53a
Curaçao, Nederlandse Antillen
Telefoon (5999) 465-1112 of (5999) 525-1112
E-mail info@dasiacuracao.com

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag Gesloten

De verschillende mountainbike routes op
Curaçao

Curaçao biedt veel mountainbike routes van hoge kwaliteit aan fietsers van alle niveaus. De
mountainbike tours vinden
over het algemeen plaats in de morgen of namiddag, wanneer de zon niet zo fel is. Onze ervaren
gidsen stoppen op
interessante plaatsen en geven tekst en uitleg over de historie en buitengewone flora en fauna die
je onderweg tegenkomt.
Je kunt de mountainbike routes ook zonder gids fietsen, maar het is makkelijk om de weg kwijt
te raken, om de interessante
bezienswaardigheden te missen of om op een drukke weg uit te komen. Om deze redenen raden
we aan om een gids te
boeken wanneer je fietsen huurt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christoffelpark mountainbike route
Jan Thiel mountainbike route
St Jorisbaai / Koraal Tabak mountainbike route
Hato Desert / Boca San Pedro mountainbike route
Boca St. Michiel / Malpais mountainbike route
Porto Marie mountainbike route
Playa Hundu mountainbike route
San Juan mountainbike route
San Nicolas mountainbike route
Watamula Park mountainbike route

Christoffel Park Mountainbike rout
Het juweeltje van Curacao
Christoffel zou bovenaan ieders lijstje van natuurlijke attracties moeten staan om te bezoeken.
Het park is omgeven door drie voormalige plantages (Savonet, Zevenbergen en Zorgvlied) kreeg
vorm in het begin van 1970 en opende zijn deuren in 1978 voor het publiek.
Het beslaat ongeveer 18km2 beschermd grondgebied. Openingstijden van het park zijn van
maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur, en op zondag van 6.00 uur tot 15.00 uur.
De entrée prijs is NAF 17,50.
Met de auto neem je de weg naar het noordwesten, naar Westpunt. De ingang van het park ligt
tussen Barber en Westpunt, aan je rechterzijde. Het kleine Savonet Museum waar je de
entreeprijs voor het park betaalt, toont voorbeelden van de inheemse flora en fauna van het
eiland doormiddel van een tentoonstelling over de geologische geschiedenis van Curaçao. Met
openbaar vervoer neem je de bus vanaf het Otrabanda busstation. Deze vertrekt om de twee uur,
dwz om 7:00, 9:00, 11:00, 13:15, 15:15, 17:15 uur en terug om 8:00, 10:00, 12:00, 14:15, 16:15,
18:15 hrs. De rit kost 1,75 Naf per persoon.

Het park biedt een aantal fantastische mogelijkheden voor mountainbiken, variërend van laag tot
hoog niveau. Aan de noordkant van de weg heb je prachtig uitzicht over de onaangetaste
noordkust. Bij Boca Grandi slaan de golven tegen de koraalkliffen en verplaatsen zich naar de

ondiepe baai met zand en koraal gemengd strand. Wanneer je het pad volgt met de wijzers van
de klok mee, kom je bij enkele middelgrote grotten waar je de oeroude grottekeningen van de
Caiquetio indianen kan bewonderen. Zij waren de oorspronkelijke inwoners van Curaçao.
Aan de westkant van de weg zijn enkele uitdagende mountainbike routes te vinden die je
meenemen langs een oude kopermijn en onder het hoogste punt van de Christoffelberg; op 378
meter het hoogste punt van Curaçao. Hier heb je de meeste kans om een zeldzaam wit-staart hert
te zien, in het bijzonder in de vroege ochtend of laat in de middag.
Het pad naar de top van de berg vereist wat klauteren en is alleen te voet toegankelijk. Let op de
kleine zilveren slang en de grotere slang met kattenogen. Allebei de slangen zijn niet gevaarlijk
voor mensen. Let ook op de Caribische parkiet, papegaai met gele vleugels, wit-staart havik en
verschillende soorten kolibries.

Mountainbike tours en prijzen :

Aantal
Omschrijving van de tour
pers.

Dag

Tijd

Dinsdag

Caracasbaaischiereiland,
08.00 Brakkeput en Rooi Santoe
Min. 4
Vertrek: parkeerplaats
11.00u
Livingstone Jan Thiel Resort

Woensdag
09:00 - Min. 6
+ op
Christoffelpark
11:30 Max.12
aanvraag

Donderdag

08:00 Min. 4
11.00

Caracasbaaischiereiland,
Zoutpannen, Jan Thiel
Lagoon

Prijs Prijs Prijs
Inclusief
in € in $ NAF

28

32

55

Toegang schiereiland
Rondleiding + fris
3
drankje op Flor de
Mayo
Toegang
Christoffelpark,
frisdrankjes en fruit
(bikes van het park)

27

30

53

28

32

55

Vertrek: parkeerplaats
Livingstone Jan Thiel Resort

Vrijdag

Niveau

2

2-3
Toegang schiereiland
Frisdrankje

Koraal Tabak & St. Joris
incl. rondleiding in een open
08.00 43 49 85 Lunch Ostrich Farm,
Min. 4 wagen door de 'Ostrich Farm'.
1-2
13.00
30(*) 34(*) 60(*) frisdrankje

(* alleen de tour)
Vertrek: Ostrich Farm
Op
aanvraag

+/- 3
uur

Porto Marie
Min. 6

33
Triathlon trail of de

37

65

Toegang
2,3 of
strand, frisdrankje en
4
lunch

"sightseeing trail"
Christoffel Park

Op
aanvraag

+/- 3
uur

33

Min. 6 1) Savonet + Shete Boca

37

65

Min. 6

MTB Wereldbeker XC route
'06; Jan Thiel

22,50 25

3

(bikes & gids
uit Willemstad)

4-5

45

Frisdrankje

5

2) Orchid Trail + Seru Bientu
Woe en
+/- 3
op aanvraaguur

Toegang en
frisdrankje

Op
aanvraag

+/- 3
uur

Min. 10

Hato mini-woestijn +
Landhuis Ascension

48

54

95

Vervoer
bikes, drankjes, tour
van het
2-3
landhuis, douche,
BBQ

Op
aanvraag

+/- 3
uur

Min. 6

Speurtocht op de fiets voor
kinderen

15

17

30

Drankjes

1

De florin (Naf) is gekoppeld aan een vaste wisselkoers van 1$ tegen 1.75 Naf
De Euro prijzen kunnen fluctueren ivm de wisselkoers.
Niveau 1: Vlak
Niveau 2: Heuvelachtig
Niveau 3: Meer klimwerk/technische trails
Niveau 4: Intermediate/ervaren bikers
Niveau 5: Zeer ervaren bikers
Aanvullende informatie:
•
•
•

•
•
•

De prijzen zijn inclusief een professionele gids, fiets, helm en een bidon met water.
Vervoer van en naar het hotel kan op verzoek verzorgd worden. Transport naar Porto Marie,
Hato woestijn en Christoffel kost tussen de $6 en $12 per persoon.
Iedereen die kan fietsen en redelijk fit is kan deelnemen aan een mountainbike tour.
De Christoffel Park en Wereldbeker tours zijn geschikt voor zeer ervaren en goed getrainde
mountainbikers.
Voor ervaren mountainbikers kunnen onze gidsen de route aanpassen voor meer extreme
uitdagingen.
De minimumleeftijd die vereist is, is 11 jaar. Voor jongere groepen kunnen afzonderlijke tours
worden samengesteld.
We hebben speciale aanbiedingen voor groepen en studenten.

Jan Thiel & Caracasbaai mountainbike route
Fantastisch uitzicht over een onontwikkelde kustlijn
Vraag een willekeurige mountainbiker op Curaçao naar zijn top drie van mountainbike routes, en
de Jan Thiel Lagoon route staat
steevast in de lijst. Het biedt een grote diversiteit over een afstand van 16 kilometer. Er zijn de
volgende dingen te vinden: een
koloniaal fort, zoutpannen, onaangetast uitzicht over de oceaan en baaien, het spotten van
exotische vogels en andere wilde
dieren, slavenmuren, het vroegere quarantaine ziekenhuis en een 200 jaar oud landhuis dat
gerestaureerd is.
Dit gebied is uitgekozen voor de Wereldbeker Mountainbiken in April 2006 en het parcours is
nu voor iedereen toegankelijk.

St Joris Baai & Koraal Tabak mountainbike
route :
Adembenemende uitzichten
Deze uithoek van Curaçao heeft een gevarieerd landschap in ofwel een route van 9 kilometer of
een van 16 kilometer. De Ostrich Farm is de meest geschikte plek om te starten; parkeren daar is
gratis en veilig, en aan het eind van de tocht kan je er stoppen voor een heerlijke maaltijd of
breng een bezoek aan de grootste struisvogelboerderij buiten Afrika.
Fiets vanaf de Ostrich Farm richting het oosten over de onverharde weg. Al snel zul je aankomen
bij de enige grote baai aan de noordkant van Curaçao. St. Jorisbaai is een uitgestrekte, schaars
ontwikkelde baai met adembenemende uitzichten. Een paar houten vissersbootjes zijn hier
aangemeerd, maar deze kunnen alleen de open zee op wanneer het water kalm is omdat er
meestal hoge golven bij deze baai zijn.
Verdergaand over de tamelijk vlakke, onverharde weg, verlaat je de St. Jorisbaai en de welige
mangrovebossen en kom je bij de ruines van Landhuis Koraal Tabak, dat vroeger een prachtig
landhuis was. Ook kom je langs de Koraal Tabak grot, die een geweldig uitzicht en een
verkoelend windje biedt. Het volgende deel van de route neemt je mee langs de noordkust over
koraalsteen. Hier krijg je een goede indruk van de krachten van de zee; grote golven slaan tegen
de rotsen tijdens alles behalve rustig weer en zodoende komen er grote pluimen zout water
omhoog.

Voor het landhuis Santa Catharina kan je linksaf slaan voor de kortere route en ga je terug
over korte maar tamelijk steile heuvels. Je kan ook de route vervolgen langs de kustlijn en zie je
Santa Catharina aan je linkerzijde en fiets je langs de windmolens. Net voor Playa Kanoa, een
van de beste plekken om te golfsurfen op het eiland, sla je linksaf richting landhuis Ronde Klip.
Hier fiets je kort over een geasfalteerde weg alvorens op de onverharde weg te komen die weer
terug leidt naar de Ostrich Farm. Let op de Aloe Vera plantage aan je rechterhand; hier kan je
ook een rondleiding doen of koop hun laaggeprijsde Aloe Vera producten.
Helaas zijn sommige gebieden langs de route, zoals zoveel delen van de ontwikkelde wereld,
door afval vervuild. Schoonmaakacties worden op touw gezet en we kunnen alleen maar hopen
dat over 10 jaar het afval tot het verleden zal behoren. Echter, ondanks het zwerfafval valt de
natuurlijke schoonheid van dit unieke gebied wel op.
Als je van plan bent op verschillende plekken op Curaçao te mountainbiken, mis dan zeker St.
Jorisbaai niet.

Om deze plek te bereiken met de auto rijdt je naar Jan Thiel en Chogogo Resort, of start bij
Lions Dive bij het Sea-aquarium.
Het 1,5 kilometer lange stuk tussen Lions Dive en Chogogo is smal, met een aantal korte maar
gemiddeld moeilijk fietsbare heuvels.
Het is zeker de moeite waard door het fantastische uitzicht over de onontwikkelde kustlijn.
Halverwege tussen de twee resorts kom
je bij het begin van de Jan Thiel Lagoon. Hier zie je de overblijfselen van de 350 jaar oude
slavenmuur die gebruikt werd bij het winnen
van zout uit de zoutpannen. Ook vind je de ruines van enkele stenen bouwwerken die plooien

langs de bomen dichtbij de kust. Dit is
alles wat er over is van de hutten van de slavenhouders. Zout was vele eeuwen lang een kostbaar
artikel in de Caribbean en de
zoutpannen brachten veel geld in het laadje voor de eigenaars.
Verder fietsend kom je langs de parkeerplaats van Chogogo en fiets je kort op een rustige weg
alvorens het parcours te vervolgen
langs de Jan Thiel Lagoon. In dit gebied vind je veel exotische vogels zoals reigers, pelikanen en
de grootste flamingo kolonie op het
eiland. Let er alsjeblieft op dat je de natuur niet verstoort en ga niet van het pad af. Halverwege
de route zie je het oude landhuis
Jan Thiel. Het is gebouwd in 1796, maar onlangs helemaal gerenoveerd. Het landhuis en het
omliggende land zijn privé-bezit en
op dit moment niet toegankelijk voor publiek.

Een bezoek aan het Caracasbaai schiereiland bij Baya Beach is absoluut de moeite
waard. Gedurende de dag betaal je een klein
bedrag aan entree, maar voor 9.00 uur 's ochtends en na 5.00 uur 's middags is de entree gratis. Je
fietst langs Fort Beekenburg,
gebouwd om Caracasbaai te beschermen tegen piraten en vijandige volken. De stenen die
gebruikt zijn bij het bouwen van het fort
werden als ballast in grotendeels grote lege schepen geladen, die Curaçao verlieten volgeladen
met zout. Er loopt een mooie route
die je meeneemt naar de heuvel waar het oude quarantaine ziekenhuis staat. Daar werden
reizigers en zeemannen naar toe gebracht
wanneer ze symptomen van een ziekte vertoonden. De route heeft een mooi uitzicht op Barbara
Beach en over de grote haven aan
het Spaanse Water.

Atovlakte / Boca San Pedro Mountain Bike
Route :
Door het verrassende mini-woestijn van Curacao
Deze mountainbike route begint vlak naast de luchthaven, en je zal verstelt staan hoe snel je de
bewoonde wereld achter je laat. Vanaf vliegveld Hato ga je richting het noordwesten en fiets je
over tamelijk vlak koraalgesteente en zandwegen, langs de ruige noordkust. De gehele route
heeft een lengte van ongeveer 20 kilometer. Er zijn weinig schaduwplekken (buiten de grotten)
dus vergeet je zonnebrand niet.
Bijna het gehele jaar waait de passaatwind en die zorgt ervoor dat hoge golven bij de noordkust
op indrukwekkende wijze tegen de koraalwanden slaan en schuim tot ver landinwaarts brengen.
Opmerkelijk is dat er geen planten kunnen leven binnen 90 meter van de oceaan. Op dat punt
beginnen de eerste harde, kleine planten te groeien, die langzaam aan dikker en groter worden
naarmate de afstand tot het water groter is, totdat uiteindelijk de enorme kaarscactus gedijt.
Merk op dat de kliffen in het binnenland uit terrassen bestaan, die de verschillende geologische
tijdperken aangeven die het eiland ondergaan heeft. Vroeger lag alles onder zeeniveau. Er zijn
een aantal kleine en middelgrote grotten die het ontdekken waard zijn. De grootste grot is meer
dan 60 meter diep. In deze grotten leven verschillende soorten vleermuizen, zoals de
insectenetende en nectaretende vleermuizen. De insecteneters verslinden een groot aantal
insecten, zoals muggen. De nectaretende vleermuizen zijn cruciaal voor de bestuiving van de
cactussen op het eiland. Zonder de vleermuizen zouden de cactussen niet kunnen overleven, en
zonder de cactussen zouden veel vogels de droge periode niet overleven. Dus neem een kijkje
maar wees voorzichtig en stoor onze belangrijke vleermuisvrienden niet.

Onderweg naar San Pedro zul je aan je rechterzijde een windmolenpark zien, één van de twee op
Curaçao, waar energie op duurzame wijze wordt gewonnen. Langs de kliffen landinwaarts van
de windmolens, vind je de Yubi Kirindongo kunsttentoonstelling waar lokale artiesten
verschillende materialen uit de zee hebben gehaald om diverse kunstwerken te maken op de
koraalmuren. Bij San Pedro is een diepe bron waar het hele jaar door zoet water omhoog borrelt.
Dit was daarom ook een geliefde plek van de originele eilandbewoners, de Caiquetio Indianen.
Gedurende het regenseizoen kan het water plassen vormen in de woestijn, wat een grote
diversiteit aan exotische vogels aantrekt. Let onder andere op reigers, kolibries en kieviten.

Boca St. Michiel / Malpais Mountainbike
Route :
Uitkijken naar roze flamingo's, visarends, zeezwaluwen en strandlopers
Deze opvallende mountainbike route start in het kleine, pittoreske visserdorp Boca St. Michiel.
Om hier met de auto te komen neem je de Weg Naar Bullenbaai, langs het Blue Bay Golf Resort,
en volg de borden naar Boca Sami. Als je van zeevruchten houdt, zijn de lokale restaurants aan
te raden. Deze serveren vis die rechtstreeks uit zee komt. Je kunt het daar opeten, of gekoeld
meenemen naar huis en het thuis op de barbecue klaarmaken.

Porto Marie Mountain Bike Route :
Porto Marie hoort bij de beste mountainbike plekken van Curacao

Met meer dan 8 km2 grond, biedt Porto Mari een van de beste mountainbike plekken van
Curaçao. De beheerders hebben veel renovatie werkzaamheden en onderhoud aan het strand, de
weg en de routes verricht. Dit gebied is privé-terrein en men vraagt 5 gulden voor het gebruik
van hun poederzand strand. Op dit moment zijn er geen kosten verbonden aan het parkeren van
je auto en het mountainbiken. Er is op het strand een restaurant aanwezig en je kan er
souvenirtjes kopen. Op deze plek fiets je echt door een onaangetast natuurgebied.
Om hier met de auto te komen, volg je de borden richting het stadje Willibrordus. Sla rechtsaf na
de grote kerk en volg de borden Porto Mari. Je komt bij een groot hek dat sluit om 18.30 uur. Het
eerste gedeelte van de weg is onlangs opnieuw geasfalteerd en de weg is er heel smal; let dus op
tegemoetkomend verkeer. Je ziet verscheidene routes aan zowel je linker- als je rechterzijde als
de vegetatie langs de routes tenminste gesnoeid is. De meeste van deze routes zijn makkelijk
toegankelijk. Je kan je auto langs de kant van de weg parkeren of maak gebruik van de veilige
parkeerplaats bij het strand.
Er is een mooi 2,5 kilometer lang wandelpad dat loopt in een lus naar het noordwesten maar dit is te
smal en te steil om te fietsen. Neem de weg naar het parkeerterrein (terug richting het hek), neem de
eerste afslag links en blijf links aanhouden om bij het nabijgelegen Pelican Beach te komen. Dit is een
prachtig klein zandstrand met een oude strandhut. Het is een geweldige plek voor een rustige duik en
een goede plek om pelikanen te spotten.
Wanneer je terugfietst de kant op waar je vandaan kwam, kom je langs een moerassig gebied waar vaak

reigers en flamingo's gespot worden. Halverwege de weg sla je linksaf om richting het noordoosten te
fietsen, langs de hoofdroute die dwars over de bergruggen loopt. Bij deze route kom je gemiddelde
heuvels tegen die niet te technisch zijn. Er zijn talrijke zijsporen die leiden naar uitkijkpunten met
uitzicht over de azuurblauwe zuidkust, anderen leiden terug naar de hoofdweg of naar de voormalige
weg die nu gesloten is voor verkeer en gedeeltelijk begroeid is. Er zijn genoeg dieren om naar uit te
kijken, zoals kleurrijke troepiaals, caracaras, zweepslangen en wilde zwijnen, die niet gevaarlijk zijn. De
hoofdroute leidt uiteindelijk terug naar de weg. Je kan via deze weg terugrijden (er komt alleen verkeer
vanaf het strand langs) of stap over op één van de routes aan de zuidkant. Hier zal je ook veel zijsporen
vinden die aftakken van de hoofdroute. Deze nemen je mee over de glooiende bergruggen die geweldig
uitzicht bieden over Willibrordus, de zoutpannen en de het onontwikkelde platteland.
De routes nemen je mee langs de ruines van het oude landhuis (gebouwd in het midden van de 18e
eeuw) en langs de observatietoren die uitstekend geschikt is voor het maken van prachtige foto's en
vogels spotten. Uiteindelijk kom je uit bij een steile heuvel die je weer naar het parkeerterrein leidt.

Afhankelijk van de routes die je kiest, is deze route bij Porto Marie ongeveer 5 tot 13 km lang
heen en terug.

De ruines van Fort St. Michiel zijn dichtbij en zeker een bezoek waard. De tocht die hieronder
beschreven is, is ongeveer 16 kilometer. Het eerste deel van de route wordt elk jaar gefietst
tijdens de Boca Sami Off Road Triathlon.
Vanaf de Wederfoort duikshop gaat de route naar het noordoosten en kom je meteen uit bij de
zoutpannen van Saliña St. Michiel. Het pad is smal hier en vereist behendigheid, maar het
uitzicht onderweg is fantastisch. Je zal langs het gerenoveerde Landhuis van Klein St. Michiel
fietsen en daarna neemt de route je mee door het weelderige natuurgebied van Hofi Malpais. Dit
is een uitstekende plek om uit te kijken naar roze flamingo's, visarends, zeezwaluwen,
strandlopers en vele verschillende andere lokale dieren.
Na het verlaten van het natuurgebied, fiets je een klein stukje over een geasfalteerde weg langs
de kust van Pestbaai. Daarna kom je bij een gegroefd, ongelijk en relatief heuvelachtige zandweg
die loopt tot aan Bullenbaai. Let op de vuurtoren aan je linkerhand. De weg vervolgt zich naar
een heuvelachtig gebied, weg van de kust. Aan je linkerzijde zie je het oude industriegebied van
Bullenbaai met rijen van lange olieopslagtanks. Aan de andere kant zijn honderden stukken open
land te vinden. Dit is een goede plek om de caracaras te vinden, de meest voorkomende
roofvogel op Curaçao.
Met hun grote snavel, crèmekleurige nek, en bruine kop zijn ze makkelijk te herkennen; ze
houden ervan om bovenop grote cactussen te zitten, dus neem de tijd om naar boven te kijken.

Playa Hundu Mountain Bike Route :
Verlaten zoutpannen, zeezwaluw, kleine strandlopers, roze flamingo's
en wilde zwijnen
Dit onontwikkelde natuurpark dat dichtbegroeid is met bomen en struikgewas ligt tussen het
plaatsje Soho en het Sunset Waters Resort. Het is vrij toegankelijk voor publiek en heel het jaar
kan er goed gemountainbiked worden, hoewel er soms veel struiken met doornen langs de weg
staan die zorgen voor scherpe obstakels. Ze kunnen makkelijk je huid en banden beschadigen.
Om hier met de auto te komen, volg je de Weg Naar Westpunt en parkeer je de auto in het
plaatsje Soho. Vergeet niet je auto op slot te doen en neem dan de smalle toegangsweg richting
Sunset Waters. Na ongeveer 400 meter, wanneer de weg scherp naar rechts buigt, sla je linksaf.
Dit deel van de route is geasfalteerd maar auto's rijden hier niet vaak. Fiets rechtdoor over een
lange maar geleidelijk steil wordende heuvel. Fiets vervolgens naar Playa Hundu; een stil, met
koraalpuin bedekt strand. Vaak zie je fregatvogels cirkelen boven het water op zoek naar een
maaltijd en pelikanen die net boven het wateroppervlak scheren.

Fiets vanaf Playa Hundu ongeveer 800 meter terug in de richting van Soho en sla daarna rechtsaf
het smalle, onverharde pad op. Er zijn een paar heuvels hier maar deze zijn kort en veroorzaken
geen problemen voor degene die liever lopen met hun fiets op moeilijk terrein. Wanneer je
aankomt bij de verlaten zoutpannen, let dan op de Koninklijke zeezwaluw, kleine strandlopers,
roze flamingo"s en andere vogelsoorten. Wilde zwijnen zwerven ook rond hier en vaak vind je
hun pootafdrukken in het slijk. De wilde zwijnen op Curaçao zijn niet gevaarlijk, in tegenstelling
tot hun Noord-Amerikaanse soortgenoten. Voorbij de zoutpannen kun je verder fietsen richting
het mangrovebos langs de koraalkust. De totale lengte van de route Playa Hundu bedraagt
ongeveer 8 kilometer.
Bepaalde gebieden langs deze route, zoals zoveel delen van de ontwikkelde wereld, zijn door
afval vervuild. Schoonmaakacties worden op touw gezet en we hopen dat binnen 10 jaar het
afval tot het verleden zal behoren. Maar, zelfs met wat afval is dit unieke, schaars bezochte
gebied een fantastische plek om te fietsen.

San Juan Mountain Bike Route :
Gemiddelde heuvels, niet technisch en prachtig gelegen strandjes

Een van de oudste landhuizen op Curaçao, Landhuis San Juan was vroeger een uitgestrekte,
rijke plantage waar vee leefde, groenten groeiden en zoutwinning in de San Juanbaai plaatsvond.
Tegenwoordig is het land begroeid met struiken en bomen, zijn de zoutpannen overstroomd en is
het hoofdgebouw een ruïne, maar dit natuurlijke terrein is nu een prima plek om te
mountainbiken. Om hier met de auto te komen, ga je na Cas Abou richting het westen. Kijk uit
naar de rood met wit geschilderde steen en het kleine bordje San Juan aan je linkerzijde (wanneer
je bij Soto komt ben je te ver). Volg deze weg tot aan de ruines van het landhuis, waar je 5
gulden (ongeveer 2 euro) entree moet betalen om toegang te krijgen tot de routes en stranden die
hier liggen. Er zijn geen faciliteiten dus neem veel water en energierepen mee.
Parkeer bij het landhuis en fiets richting het zuiden naar het natuurgebied. De paden zijn breed
(als de struiken tenminste gesnoeid zijn) en hoewel er wat gemiddelde heuvels zijn is het niet
heel technisch. Wanneer je het eerste pas rechts neemt kom je uit bij de San Juanbaai, waar je
waarschijnlijk roze flamingo’s, reigers en zeezwaluwen kunt zien. Er is een klein vissershutje bij
de mond van de baai. Het mountainbikepad eindigt hier, hoewel er nog een smal wandelpad
loopt richting het zuidoosten over de koraalwanden langs de kustlijn. Fiets een stukje terug in de
richting van het landhuis en je komt aan je rechterzijde een pad tegen (tegenover een geul).
Neem dit pad en sla de volgende rechts en dan kom je uit bij het eerste van de drie stranden, dat
ligt aan de voet van een korte steile heuvel. Dit afgelegen zandstrand is een geweldige plek voor
een snelle duik. Spring weer op je fiets en neem de volgende twee afslagen rechts om bij het
volgende strand te komen. Dit is ook een mooi zandstrand. Het laatste strand in het gebied van
San Juan is Playa Largu, een lang koraalpuin strand met een geweldig uitzicht over de Cas
Abou huizen tegenover een kleine baai.
Wanneer je terug fietst richting het landhuis zie je verscheidene andere smalle paden die
afbuigen van de onverharde weg. Een van deze neemt je mee langs de plooiende kustlijn richting
het oosten en biedt prachtig uitzicht over de onbeschadigde omgeving. Afhankelijk van het
aantal routes dat je gaat fietsen, is de afstand heen en terug vanaf de parkeerplaats 8 tot 12
kilometer.

Santu Pretu Mountain Bike Route :
Mountainbiken voor gevorderden en tussendoor avontuurlijk zwemmen
Ten noorden van de stad Soto liggen in het gebied rondom Boka Santu Pretu geweldige
mountainbike routes voor fitness en
gevorderd niveau.
Via de Weg Naar Sanrta Cruz kun je het gebied bereiken, fietsend kom je al snel ruines van oude
landhuizen tegen. Delen van het
huis en bijgebouwen zijn zelf relatief goed te ontdekken, maar pas op de talrijke bijenkorven. Ga
verder via een paar matige heuvels,
hou rechts aan en op de top van de heuvel staan de overblijfselen van een aantal kleine huisjes
gebouwd van cement en koraal.
Je hebt hier ook een mooi uitzicht over glooiende heuvels en het nabijgelegen plaatsje Lagun.

Fiets naar beneden en houd rechts aan om Playa Santa Pretu strand te bereiken. Dit is een mooi
verlaten stand met veel
schaduwplekken onder de Manzalina bomen. (Sta niet onder de bomen wanneer het regent en
raak de bladeren en het fruit
niet aan, deze zijn zeer giftig). Het donkere zand zegt wat over de vulkanische oorsprongen van
Curaçao. Van het zwarte zand
ga je het pad weer op, vanwaar je een nieuwe weg rechts in gaat, deze weg neemt je mee naar het

nieuwe pad richting de
Blauwe Grot. Hier kun je vanaf de klif het water in springen (of klim op je gemak naar beneden)
en zwem dan de unieke grot
"Blue Room” in. Verder fietsend kom je aan bij Boca Hulu, een mooi strook van wit zand onder
de klif, een goede plek voor een
pauze en een snelle zwem. Kijk uit naar de grote fregat vogels die boven het water cirkelen op
zoek naar een onoplettende vis.
Deze tour is 11 kilometer lang. De heuvels zijn niet heel stijl, maar sommige zijn tamelijk lang
en stukken van de route zijn zanderig
waar je lichtjes met je banden er doorheen kan zakken wanneer het droog is.

Watamula Mountain Bike Route :
Weinig verkeer bij dit fascinerende ruige noordelijke kustlijn

Watamula National Park is gelegen in de noordwestelijke hoek van Curaçao. Het is een
aantrekkelijk gebied voor mountainbiken en het biedt bezoekers informatie over de geschiedenis
van het eiland met verlaten, ruw en onbeschadigd landschap. Er zijn geen faciliteiten en toegang
tot het park is gratis. Door de week kan het zijn dat je het hele park voor jezelf hebt. Zelfs in de
weekenden komt er niet veel verkeer bij Watamula. Om hier met de auto te komen rijd je
richting Westpunt. Je kan je auto parkeren bij Playa Kalki op de parkeerplaats of bij de verder
weg gelegen parkeerplaats bij Playa Gipy (mits de onderkant van je auto niet te laag bij de grond
is). Het is een veilig gebied om in te fietsen, maar laat geen waardevolle spullen achter in de
auto.
Fiets vanaf Playa Kalki naar het noorden over de onverharde weg voorbij de nieuwe Kura
Hulanda Lodge het park in. De route is redelijk vlak en geschikt voor bijna iedereen. Aan je
rechterhand zie je een kleine windmolen op een heuvel. Het is de moeite waard om de 400 meter
bergopwaarts te fietsen voor het panoramische uitzicht over de onbeschadigde kustlijn van het
noorden naar het Christoffelpark in het zuiden.
Rij verder richting Playa Gipy om de waterspuit te zien die, op de meeste dagen, water en
schuim 6 meter de lucht in spuit door een spleet in het koraal. Let ook op de lucht die omhoog
borrelt in de getijdenpoeltjes, die door de kracht van de golven gedwongen worden om
natuurlijke jacuzzi’s te maken. Het kleine strand van Playa Gipy is een goede locatie voor een

snack. Maar omwille van sterke golven en stromingen wordt het niet aangereden om bij de
stranden aan de noordkust te zwemmen, behalve op een zeer rustige dag.

De route slingert om de noordelijke punt van Curaçao en neemt je mee naar het zuidoosten langs
de ruige noordelijke kustlijn, waar het grootste deel van het jaar grote golven breken op de
koraalwanden. Er zijn een paar kleine heuvels waar een pad naar beneden gaat en leidt naar
verschillende pittoreske inhammen, maar het grootste gedeelte van de route is vrij vlak. Vaak zie
je hier een kudde wilde ezels evenals talrijke soorten hagedissen die op zoek zijn naar een
schuilplek.
Mis zeker Boca Tabla niet, de natuurlijke brug van Curaçao. Je ziet aan je linkerkant een
parkeerterrein (over het algemeen is er toegang vanaf verschillende locaties). Hoge golven gaan
onder de natuurlijk koraalbrug door en botsen met de golven van een aangrenzende baai. Dit
geeft een kolkend maar spectaculair effect.
De route loopt nog tot 1,5 kilometer na Boca Tabla en eindigt dan tegenover Boca Grandi bij
het Christoffelpark. Vanaf Playa Kalki is dit ongeveer 18 kilometer heen en terug.

Wil je een mountainbike tour met gids van dit gebied, neem svp contact op met
Curacao-Actief via het contactformulier of bel naar
+5999 528 3047 .

+5999 433 8858 of mobiel

