
Landhuizen en Cultuurtour (hele dag) 

Samenvatting: Bewonder Curacaos wijde collectie van kunstwerken en haar bijzondere historie 
en architectuur. Wij begrijpen dat iedereen verschillende wensen en interesses heeft. De tour is 
dan ook flexibel en kan aangepast worden aan je specifieke wensen. 
 
Deze hele dag tour duurt van 09:00 uur tot 16:00 uur. 
In overleg kunnen deze tijden eventueel worden aangepast. 
 
Je wordt opgehaald bij je accommodatie. 

De eerste stop is bij Landhuis Bloemhof. Deze vroegere laraha en water plantage kwam in 1919 
in handen van de familie Maduro-Lopez Penha. Eerst gebruikt als buitenhuis en vanaf de jaren 
‘50 voor  tentoonstellingen en bijeenkomsten op cultureel gebied. Tegenwoordig is het een 
bruisend centrum voor historie, creativiteit en kunst. Het landhuis heeft verschillende 
bijgebouwen, waaronder een bijzonder badhuis, mangasina’s (opslagplaatsen) en een koetshuis.  
Daarin bevindt zich een atelier waar de beeldhouwster May Henriquez in de jaren ‘50 t/m ‘70 
werkte. In de tuin verspreid staan kunstwerken van lokale kunstenaars. Als je wilt weten welke 
tentoonstelling er tijdens je bezoek aan Curacao zal zijn, neem dan gerust contact met ons op. 

Vervolgens gaan we naar Landhuis Rooi Catootje, niet ver van het centrum van Willemstad. 
Dit prachtig gerestaureerde landhuis is nu in het bezit van de Mongui Maduro Stichting en 
voorheen van de familie Maduro die honderden jaren geleden al op het eiland woonden. In het 
landhuis is een klein museum met een collectie van koloniale kunstvoorwerpen gevestigd. Ook is 



er een uitgebreide bibliotheek met historische publicaties en documenten die de kleurrijke 
geschiedenis van Curaçao weergeven. 

Vanaf hier zullen we verdergaan naar Art & Nature Inn. Het is rond 1920 gebouwd voor de 
directeuren van Shell en nu is het grote huis onderverdeeld in 14 appartementen. De eigenaresse, 
Geerdine Kuijpers, heeft in de afgelopen 40 jaar van de gebouwen ware kunstwerken gemaakt. 
De binnen- en buitenmuren zijn bedekt met mozaïek en zelfs de meubels zijn op maat gemaakte 
kunstwerken. Bezoekers zijn verrast als ze zien wat er gemaakt kan worden met schelpen, 
kiezelstenen, drijfhout en andere materie. Tegenwoordig helpt Geerdine’s dochter mee omdat 
Art & Nature Inn zich zal blijven ontwikkelen in de toekomst. 

Na een typisch Curacaose lunch (deze lunch is optioneel en zit niet bij de prijs inbegrpen), zal 
de gids je meenemen naar Daaibooibaai; een rustige plek en een geweldige plaats voor het 
spotten van tropische vogels zoals roze flamingo’s, reigers, parkieten en zeezwaluwen. Er is ook 
een klein zandstrand voor degene die een duik willen nemen. 

Ter afsluiting bezoeken we een lokale artiest. Er zijn verschillende goede kunstenaars om uit te 
kiezen, dus onze keuze verschilt per week. Veel van het werk dat je zal zien is te koop, dus het is 
verstandig je portemonnee mee te nemen. 

De tour eindigt en je wordt teruggebracht naar je accommodatie. 



  

Prijzen 

 Omschrijving 
Tour  

Kinderen 
USD pp 

Volwassenen 
USD pp 

 Landhuizen 
en cultuurtour 
(hele dag) 

$70,50 $89,00 

De prijzen zijn inclusief:  

• Je persoonlijke eilandgids  
• Frisdrank, lokale snacks en vers fruit  
• Toegangsgelden 

De prijzen zijn exclusief 5% VAT (belasting). 


