JET Skieën op Curaçao
Op Curaçao zijn er meerdere jetski verhuur bedrijven, u mag helaas niet
op de binnenwateren varen aangezien hiervoor een speciaal vaarbewijs
voor moet worden behaald.
Gelukkig kunt u op zee wel op volle snelheid de gashendel opdraaien
zonder vaarbewijs.
Door de soms ruwe golven is het een behJe kan er bij baya,kontiki en
ook bij maripampoen huren.
Minimal leeftijd is 18 jaar maar sommigen huren ook voor mensen van
16 jaar.
Prijzen zijn ongeveer 50$ per half uur, een behoorlijke klus om langer
als een half uur met hoge snelheid langs de kust te racen.

Curaçao Jet ski, Boat, Banana Boat and Kayak rental :

Bij de caracasbaai kan u het best een jetski huren ,deze baai is één van de langste
op Curacao,met zijn verschillende stranden en omringd met hoge kliffen en zo
beschermd van de open zee.

U krijgt informatie zodat u veilig op de open zee kan jetskieên

Wij raden aan om de jetski te reserveren ,en vragen ook betalingen met creditkaart
,dit voor de garantie ,mocht er beschadigigngen zijn aan de jetski.
Het kantoor is gelegen aan het eind van de Caracasbaaiweg ,200 meter aan de
rotonde ,gelegen bij Jan Thiel .
Phone:

/ (+5999) 767-7071

Cell duty
officer:

(+5999) 513-2484

Fax:

(+5999) 767-7098

E-mail:

info@adrenalinetourscuracao.com

Ook kan u nog andere watersporten beoefenen zoals : .
BANANA BOAT

TUBE RIDE

OCEAN KAYAK

FLYING FISH

.

WATER SKI'S

WAKE BOARDS

KNEE BOARD

WATER SPORTS prijzen :
Knee boarding (15 min.) 35 $

Fishing trip ½ day (including drinks &
snacks, fishing gear)

$ 425

Wake boarding (15 min.) 35 $

Boat rental per hour starting at

$135.00

Tube ride p.p. (15 min) 27.50 $

Wave runner, groups only (20 min.)

$ 42.50

Water skiing (15 min.) 35 $
Banana boat p.p.

15 $

(15 min., minimum 3 persons)
Voor reservatie Tel: , Fax: (+599-9) 462 6933,
E-mail: info@caribseasports.com

FLY BOARD

Vliegen over het water en zwemmen als een dolfijn. En dat zijn nog maar 2
dromen die uitkomen bij het Flyboarden bij Zapata. Sinds kort kan dit dus ook op
Curacao! Op het strand van Jan Thiel

