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Overzicht vissensoorten

We zijn ook erg trots op het aantal gasten dat door de jaren heen bij onze Buddy Dive-familie is gekomen

Het jaar 2020 wordt een speciaal jaar voor ons als Buddy Dive-familie; het markeert de 40e verjaardag
van Buddy Dive Resort. Het resort opende voor het eerst de deuren op 19 augustus 1980 en het is
zonder twijfel dat er sindsdien veel gebeurd en veranderd is. Als u met gasten praat die eerder bij ons
zijn verbleven, zullen ze veel verhalen uit vroeger tijden hebben, die ze met u kunnen delen.
Martien van der Valk, hoofd van de Buddy Dive-familie, kijkt terug: ‘Toen mijn vrouw Ingrid en ik
Buddy Dive Resort & Watersports verkregen in 2002, had het resort had slechts 46 appartementen, een
kleine duikoperatie met 3 boten en 20 huurauto’s. ”Tegenwoordig biedt het resort 73 appartementen,
meer dan 100 huurauto’s en 2 restaurants. De duikoperatie is inmiddels uitgegroeid tot een PADI 5-ster-

In 2012 hebben we een stichting opgericht om de koraalriffen op Bonaire te beschermen en te herstellen; Reef Renewal Foundation Bonaire. Dit is uitgegroeid tot een stichting meerdere deelnemende

Heel wat dingen om trots op te zijn, vervolgt Martien:“Mijn vrouw en ik zijn ook trots dat we het management kunnen overdragen aan de volgende generatie. Zij zullen in onze voetsporen treden en onze mis-

en hiermee een fantastische groep terugkerende gasten heeft gevormd, waarvan sommige al 25 jaar
terugkomen! Deze groep groeit nog steeds elk jaar.“
Natuurlijk vieren we dit jubileum met verschillende festiviteiten en specials het hele jaar door. Volg ons
op social media om op de hoogte te blijven!
In dit magazine vindt u informatie over Bonaire in het algemeen, onze Buddy Dive Buddies, onze duikfaciliteiten, restaurants, auto’s en nog veel meer. Als u nog vragen heeft; wees niet bang om contact met
ons op te nemen!
Voor degenen die nog niet op Bonaire zijn geweest; we hopen u snel te mogen verwelkomen in een van
onze panden en u alle wonderen van ons prachtige eiland te laten ervaren.
Aan alle anderen; we hopen u snel weer te zien!
Ingrid & Martien van der Valk,
Your Buddies on Bonaire

Ingrid & Martien
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Paul & Michelle (oudste dochter)

Barbara & Remmert (middelste
dochter)

Steffie & Eurendy (jongste dochter)

Paradijs voor

Duikers

Van noord naar zuid tot Klein Bonaire, hier wordt een droom echt werkelijkheid

Hieronder een voorproefje
van onze duikplekken.

Buddy’s Reef

Oil Slick Leap

Dive of via een trap. Volg het touw in een rechte

naire. De toegang is simpel maar spannend: via

lijn naar het rif dat begint op 11m diepte. Het

een grote sprong vanaf de rots het water in. Dat

steile rif eindigt in een vlakke zanderige bodem

is minstens 5 meter diep (ook tijdens laagwater)

op 32 m. Er is een breed scala aan harde koralen

en het is de leukste manier om naar de duikstek

en grote sponzen. Verborgen in de spleten en

te gaan. Om het water in en uit te komen is er

tussen de sponzen zitten hengelaarvissen.

ook een ladder en een klein platform, dat werd

Verder is er een grote verscheidenheid aan vis:

gebouwd door Caribbean Club Bonaire

Gemakkelijk toegankelijk via de steiger van Buddy

Buddy’s Reef

Bonaire heeft meer dan 80 gemarkeerde duikplekken! Duiken in het
zuiden is anders dan in het noorden
of op Klein Bonaire.
Op de zuidelijke duikplekken van Bonaire is het
water ondiep en loopt de bodem langzaam af.
In sommige gebieden, zoals in “The Lake” en
“Invisibles” is een dubbel rif waarbij het 2e rif
geologisch gezien veel ouder is. In de ondiepe
plekken zijn veel grote hoornkoralen (gorgonen)
en in het uiterste zuiden van de duikplekken
komen vissen voor die in dieper water leven.
Het noorden van Bonaire is veel heuvelachtiger en dat zet zich onder water door. Op de
noordelijke plekken vindt u van alles: van korte
terrassen die onder 45° aflopen tot spannende
steile wanden, vol met koraal en sponzen.
U ziet hier grote kolonies ster- en hersenkoralen.
Op het onbewoonde eilandje Klein Bonaire is
van alles wat te vinden en omdat schilpadden
hier veel nestelen is de kans groot om er meerdere te zien tijdens het duiken of snorkelen.

Ligt in het noorden vlak bij Caribbean Club Bo-

maanvissen, papegaaivissen, kopvoorns,
koornaarvissen, baarzen, enz. De grote tarpons

Het rif wordt gemarkeerd door een boei op een

zijn hier vooral ‘s nachts actief. Op 14 meter

paar slagen zwemmen afstand (ongeveer 8 m).

diepte ligt een klein wrak, genaamd

Daal af naar de ligplaats op 10 meter en u zult

“La Machaca“, vol met leven. Er is dus veel te

daar de drop-off vinden, die bedekt is met hard

zien in en rond het wrak.

koraal met daartussen zacht koraal. Kijk goed
uit naar de roggen in de zanderige plekken en

Daarnaast is er een kwekerij van Reef Renewal

naar de gevarieerde vispopulatie in het rif, met

Foundation Bonaire gelegen in het zandgebied

af en toe een schildpad die even een hapje

vóór de drop-off, gesponsord door Buddy Dive

komt halen.

Resort.

Sara’s Smile

Sampler

Gelegen op het noorden van Klein Bonaire en

Een gemakkelijke toegang, maak een grote pas vanaf

alleen bereikbaar per boot biedt deze duikstek

het dok of loop de trap af. Volg de touwlijn recht naar

van alles wat. Zo’n 30 meter vanaf de drop-off

het rif, dat op 15 m (49 ft) begint.

is het rif bedekt met harde en zachte koralen en
mooie gezonde sponzen. U vindt er de echte en

Naast de trap bevindt u zich op 2,5 m diepte. Eerst

de onechte karetschildpad, groene schildpad-

hebben we een zandig gebied, gevolgd door veel

den, octopussen en inktvissen. En tijdens het

zacht koraal en in ongeveer 23 ft (7 m) begint het

nachtduiken worden duikers begeleid door

rif in een hoek van 45 graden te dalen. U vindt een

kreeften.

zandbodem op 30 m (100 ft).
Het rif heeft een grote verscheidenheid aan hard
koraal en grote sponzen. Kijk goed op het zachte
koraal, als u geluk heeft, vind u misschien een
zeepaardje. Verwacht een grote verscheidenheid aan
vis; Franse zeeëngel, papegaaivissen, damselfishes,
hamlets, blennies en meer. ‘S Nachts zullen grote
vriendelijke tarpons je volgen gedurende de hele
duik.

Oil Slick Leap

Bonaire’s
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ZOWEL DUIKERS, SNORKELAARS, AVONTURIERS, ZAKENREIZIGERS ALS
VAKANTIEGANGERS ZULLEN ZICH DIRECT THUIS VOELEN BIJ BUDDY DIVE
Persoonlijke service is ons motto!
Bij Buddy Dive staan we bekend om onze
ongedwongen sfeer, vriendelijk personeel,
ruime accommodaties en een duikoperatie die
rekening houdt met de behoeften en wensen
van de gasten. Onze gastenservice omvat een
24-uurs receptie en beveiliging op het terrein
zodat u altijd de hulp krijgt die u nodig heeft.
Om ervoor te zorgen dat onze gasten de beste
tijd hebben, is er een full-service duikoperatie,
twee restaurants; Ingridiënts & Blennies,
twee zwembaden, een kinderactiviteitencentrum en onze eigen vloot pick-up trucks ter
plaatse!

COMFORTABELE KAMERS VOORZIEN VAN ALLE GEMAK
Onze 73 appartementen bieden alle comfort en privacy die u wenst. We beschikken over studio’s, één-, twee- en drie-slaapkamer appartementen, allen voorzien van een volledig uitgeruste
keuken, compleet met magnetron en koelkast. De woonkamers zijn comfortabel ingericht met
een zithoek, kabel-tv en ventilator. U heeft directe toegang tot uw eigen balkon of terras met
een prachtig uitzicht over de azuurblauwe oceaan of de weelderige tropische tuinen.
De slaapkamers hebben twee enkele bedden of één ‘kingsize’ bed, airconditioning, een kluisje
en een ruime kast. Elke slaapkamer heeft een eigen badkamer met toilet en douche.

ETEN, DRINKEN EN PLEZIER: EEN MIX VAN
INTERNATIONALE GERECHTEN EN LOKALE CULTUUR
‘s Morgens staat er een Amerikaans ontbijtbuffet voor u klaar in ons restaurant, met uitzicht op
de zee en Klein Bonaire. De lunch wordt geserveerd bij Blennies en op het strand met salades,
broodjes, hamburgers en dagelijkse specials. Een mooi moment om alle activiteiten op de
duiksteiger beneden te bekijken. Ga tegen zonsondergang naar de bar met uitzicht op Klein
Bonaire en ontmoet nieuwe (duik)vrienden om bijvoorbeeld wat af te spreken voor het diner bij
lngridiënts Restaurant of Blennies Restaurant. Internationale gerechten en lokale muziek staan
garant voor het eten en plezier waar u naar op zoek bent.

BONAIRE’S BESTE DUIKCENTRUM
1-Slaapkamer appartement

Inderdaad: Buddy’s duikcentrum speelt uitstekend in op de behoeften en wensen van de duikers
met comfortabele boten, een compleet verhuur- en retailcenter en vriendelijk personeel. Als
pionier zijnde heeft Buddy Dive Resort ‘s werelds eerste en unieke “Drive Thru” voor duikers
opgericht met twee rijstroken om lucht- en nitrox flessen in te wisselen.
Buddy Dive Resort is een lid van DAN (Divers Alert Network), is een PADI 5-sterren Career Development Center en is lid van de Universal Referral Centers.

Pick-Up Truck

Studio Appartement

Draadloos internet

Onbeperkt

lucht en nitrox

Dagelijks ontbijtbuffet

A la Carte

Restaurants

Het meest complete pakket op Bonaire!
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Eat, Sleep, (Buddy) Dive
PLEZIER, VRIENDELIJKHEID EN GEMAK ZIJN SLECHTS EEN PAAR WOORDEN
DIE BIJ MIJ OPKOMEN OM BONAIRE’S TOP-DUIKRESORT TE OMSCHRIJVEN

Ieder appartement is op niet meer dan een steenworp verwijderd van ons populaire huisrif,
wat perfect geschikt is voor duiken en snorkelen, dag en nacht.

THUISBASIS VAN HET DRIVE & DIVE PAKKET
Buddy Dive Resort heeft het gemak van een eigen autoverhuurvloot met meer dan 100 pick-up

Buddy Dive Dock

trucks en busjes. Bij het boeken van ons Drive & Dive-pakket hebeft u alles wat u nodig heeft:
accommodatie, onbeperkt kantduiken, 6 bootduiken (optioneel), onbeperkt lucht of nitrox,
dagelijks ontbijtbuffet, transfers van / naar de luchthaven en een huurauto. Niet meer wachten
in lange rijen op de luchthaven! Zodra u uit het vliegtuig stapt, wordt u verwelkomd door
onze vriendelijke medewerkers. Vervoer staat klaar om u naar het resort te brengen. Woon
de duikoriëntatie bij en maak uw eerste duik of ontspan een beetje, pak uit en als u eenmaal
klaar bent, gaat u naar de receptie om uw auto op te halen. Onze niet-duikgasten kunnen het
duiken inruilen voor verschillende activiteiten.
Voelt u zich niet op uw gemak bij het huren van een auto? Geen zorgen! We bieden ook een

Buddy’s Reef

duikpakket met 12 boten om optimaal van de onderwaterwereld van Bonaire te genieten
zonder een auto te huren.

McAir - ELKE DAG ‘NIEUWE’ TANKS
In de jaren 80 noemden gasten het liefdevol ‘McAir’ - en met goede reden. Door de introductie
van een Drive Thru werd Buddy Dive Resort op de kaart gezet als de gemakkelijkste, snelste en
handigste plek voor duikers om hun “fix” van AIR of NITROX te krijgen.
In de kustduikhoofdstad van de wereld, waar oppervlakte-intervallen zorgvuldig worden berek-

McAir - De hele dag volle flessen!

end voor meerdere duiken de hele dag en tot in de nacht. De ‘Drive Thru’ uitvinding van Buddy
Dive zorgt ervoor dat de gasten daarvoor continu volle flessen ter beschikking hebben, zodat
ze kunnen duiken, duiken en nog eens duiken!

Internationaal: +599 717 5080/+599 789 5080
info@buddydive.com
www.buddydivebonaire.nl
@buddydiveresort
#buddydive

Mis onze wekelijkse
“Manager’s Rum Punch Party” niet!
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Technisch Duiken
Voor degenen die alles willen beleven!

Buddy Dive Tek opende haar deuren in 2007, met als missie
hoogwaardige technische ondersteuning en training te bieden
aan klanten en gasten van Buddy Dive en Bonaire.
In 2008, sloot German Arango “Mr. G.’’ zich aan bij het duikteam en bracht een passie
voor technisch duiken en de voortdurende studie en oefening ervan met zich mee. Met
zijn hulp en de medewerking van het duikteam is Buddy Dive Tek een zeer belangrijk
onderdeel van de duikoperatie bij Buddy Dive geworden en heeft het op Bonaire een
reputatie opgebouwd als de ‘Premier Technical Diving Facility’ op het eiland. Het Buddy
Dive Tek-team vertegenwoordigt een schat aan technische kennis en certificeringen uit
alle duikgebieden: GUE, NAUI, TDI en PADI. Met een volledig operationele tec-ondersteuningsservice; uitgebreide uitrusting verhuur en technische training tot en met instructeur niveau, biedt Buddy Dive Tek alles wat nodig is. Dit garandeert een breed begrip
van de technische duikgemeenschap. Het Buddy Dive Tek-team is het gehele jaar actief
doormiddel van het onderwijzen, promoten, begeleiden en verkennen van
de diepe riffen, grotten en wrakken van Bonaire.

Mengstation

CCR Vriendelijk

Tec Cursussen
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WWW.BUDDYDIVE.COM/TEC
MENGSTATION

BUDDY DIVE TEK TRAINING

Ons mengstation is gelegen bij de Buddy Dive Drive-Thru. Ons

Buddy Dive Tek biedt een grote diversiteit aan technische duik-

technisch personeel is gekwalificeerd door PADI en TDI om

cursussen. Voor degenen die nog niet gekwalificeerd zijn, bie-

gas en TRIMIX mensels te maken. Daarnaast bieden we ook de

den we try-out sessies. Wilt u uw kennis uitbreiden? Dan kunt

standaard GUE gassen.

u een van onze meer geavanceerde technische duikcursussen
volgen. We bieden GUE, NAUI en PADI technische duikcursus-

CCR DUIKERS
Buddy Dive Tek is een 100% rebreather-vriendelijke

sen tot instructeurniveau. De cursussen worden gegeven in het
Engels, Nederlands, Portugees, Spaans en Italiaans.

faciliteit. Onze faciliteit heeft een grote voorraad
rebreather-cilinders van verschillende grootte,
verschillende soorten CO2-absorptiemiddel
beschikbaar en voorzien van een ultramod-

BONAIRE TEK WEEK
Elk jaar in oktober organiseert Buddy Dive Tek het evenement
Bonaire TeK. Een week volledig gewijd aan technisch duiken.

ern vulstation met 2 boosterpompen die

Met speciale gasten van o.a. NAUI, PADI en GUE en try-out

hogedrukvullingen van zuurstof en

en demo sessies van o.a. Sub Gravity, Dive Rite en Halcyon,

TRIMIX kunnen bereiken. Onze 100%

Bonaire TeK biedt voor elk wat wils! De non-stop geest van

Rebreather-vriendelijke faciliteit wordt

avontuur, nieuwsgierigheid en het enthousiasme van de duik-

ook geleverd met personeel dat is opge-

gemeenschap wereldwijd blijft de duikindustrie vooruitgaan en

leid in verschillende CCR-eenheden zoals
de JJ CCR, de X-CCR en de O2ptima CCR. Dit
alles is altijd op voorraad!

BUDDY DIVE TEK OPEN CIRCUIT

het is ons een genoegen om ervoor te zorgen dat we bij Buddy
Dive Tek het nieuwste bieden op het gebied van technisch
duiken in een veilige en vriendelijke omgeving.

OPERATION CCR

Wilt u met twee flessen of Sidemount duiken? Geen

Ongetwijfeld zijn rebreathers in een gesloten circuit het heden

probleem, we beschikken hierin over een breed as-

en de toekomst van duiken. Buddy Dive Tek, als leider in tech-

sortiment: backplates met Harness, Wings, Regs,
spoelen, DSMB, en nog veel meer.

nische duiker ondersteunende faciliteit, erkent deze ambitie van
verkenning en verlangen om nieuwe grenzen te veroveren voor
onze gasten. Daarom organiseren we een week exclusief voor
CCR-duikers! Tijdens deze week kunt u uzelf onderdompelen in
de wereld van CCR-duiken. Vol met presentaties, demonstraties
en gear-try-outs; we zijn klaar om CCR-duikers van over de hele
wereld te verwelkomen. Buddy Dive Tek op Bonaire is de CCRplek die onbeperkte uren vrijheid, plezier en verkenning voor
hen en hun eenheden zal bieden!

Voor meer informatie en specifieke vragen over
technisch duiken kunt u rechtstreeks contact opnemen
met Mr. G.
Internationaal: +599 717 5080/+599 789 5080
tekdiving@buddydive.com
www.buddydive.com/tec
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Buddy Dive Resort Bonaire staat al
lang bekend om zijn professionaliteit
en zijn kwaliteit van dienstverlening.
Bij Buddy Dive Academy delen wij onze
kennis en geheimen met de duikers die
PADI duikinstructeur willen worden.
Buddy Dive Academy biedt een uitgebreid scale
aan cursussen: van cursussen voor kinderen zoals

Eat, Sleep, Learn,
(Buddy) Dive

PADI Bubble Maker tot de Instructor Development
Course (IDC). Wij bieden voortgezette educatie
voor onze instructeur kandidaten, zoals speciale
instructeur training na de IDC, en tec cursussen op
een instructeursniveau.
De Instructor Development Course bij Buddy Dive
Academy biedt de beste omgeving om PADI-professional te worden. We hebben de perfecte combi-

Voor meer informatie:
International +599 717 5080/+599 789 5080
coursedirector@buddydive.com

WWW.BUDDYDIVE.COM/ACADEMY

natie van de belangrijkste aspecten die uw succes
in uw IDC en toekomstige carrière als PADI-instructeur zullen garanderen.
De duikoperatie en het onderwijzend personeel
hebben een wereldwijde reputatie voor excellentie verdiend waarmee we u 100% succes kunnen
garanderen op uw instructeursexamen. Workshops
en instructiescenario’s tijdens uw IDC zullen u
voorbereiden op het echte leven als een werkende
PADI-professional.
Onze Instructor Development-programma’s zijn
3 dagen langer dan de standaard 8-daagse IDC.
Hierdoor is ons programma uitgebreider en relaxter dan de meeste cursussen voor instructeurs in
de regio. Je IDC bij Buddy Dive bevat een gratis
voorbereidingscursus en we bieden ook de online
optie (e-Learning) voor kandidaten met tijdsbeperkingen aan.
10

Activiteiten

Voor kinderen

Plezier én leren in de zon - Gelukkige kinderen=Gelukkige ouders
Als ouders overwegen om Bonaire te bezoeken, kunnen ze
zich geen betere plek wensen voor de kinderen: veilig, rustig
en ondiep water, mooie stranden zoals Donkey Beach, Sorobon of Lac Cai en tal van leuke kinderactiviteiten.
Op al onze resorts bieden wij uitgebreide en goed georganiseerde programma’s aan voor kinderen van alle leeftijden, waaronder een oppasdienst voor
de kleintjes. Onze duikwinkel en activiteitencentrum kunnen alle excursies,
trips en tours regelen, maar we hebben ook een volledig bemande kinderclub
waar kinderen worden opgevangen, terwijl de ouders die ochtend of middag
aan het duiken zijn, een wandeling door Kralendijk’s winkelcentrum maken of
gewoon zitten te ontspannen op de veranda.
Buddy’s Ranger Kids Club is een volledig ochtendprogramma waar onderwijs
en ontspanning samengaan. We leren de kleintjes snorkelen of SASY apparatuur gebruiken, doen vis- en koraalherkenning, we verven drijfhout en aan
het eind van het programma hebben we een verrassingstrip. Voor de kinderen
die klaar zijn voor en zin hebben in een duik, hebben we het PADI Seal Team
programma. Een uniek programma voor kinderen van 8 tot 10 jaar, met het
doel hen kennis te laten maken met het duiken in een veilige en natuurlijke
omgeving. Onze duikschool heeft speciaal daarvoor opgeleide instructeurs.
Ons restaurant Blennies verzorgt ook maaltijden speciaal voor kinderen.

Available kids programs per age
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BUDDY KIDS CLUB
SASY
SEAL TEAM
BUBBLEMAKER

DISCOVER SCUBA DIVE (DSD)
JUNIOR PADI COURSES

VOOR MEER INFORMATIE BEZOEK WWW.BUDDYDIVE.COM/KINDEREN
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Onderwater

Fotografie
Het digitale fotocentrum van Buddy Dive op locatie

DAGELIJKS GEOPEND VAN 8:00 - 17:00 UUR. HET FOTOCENTRUM BIEDT PADI ONDERWATER FOTO- EN VIDEOINSTRUCTIES AAN BEGINNERS EN GEVORDERDEN.
Wij hebben een uitgebreid assortiment van kwaliteitscamera’s die vooraf
optimaal zijn ingesteld om gegarandeerd goede resultaten te krijgen.
Doorsnee fotografen zullen gebruik willen maken van onze externe digitale
flitssystemen.
Getest op meer dan 100 onderwatercamera modellen, maken deze flitsers
het mogelijk de hoek van het flitslicht in te stellen voor meer structuur en
opvallende lichteffecten. Het fotocentrum heeft speciale lampen voor
nachtfotografie.
We hebben DSLR camerasystemen beschikbaar voor onderwater fotografen
met een uitgebreidere digitale ervaring die een upgrade van hun foto
systeem overwegen. Fotografen die het meeste uit hun eigen onderwatercamera’s willen halen, kunnen een afspraak plannen met een van onze
toegewijde medewerkers van het fotocentrum.
Ons team zal uw camera, foto’s en instellingen bekijken en adviseren welke
instellingen, specifiek voor uw camera, aangepast kunnen worden. Deze
populaire service bespaart tijd, geld en verbetert uw resultaten.
Het fotocentrum kan ook uw familie of groep filmen voor een blijvende herinnering op USB of u huurt een videocamera van ons en maakt uw eigen film.
Onze eigen digitale fotoprofessional Guillermo helpt u graag met alles wat
u nodig heeft tijdens uw verblijf, zodat u prachtige foto’s mee naar huis kunt
nemen om aan uw vrienden en familie te laten zien.

Het fotocentrum is gunstig gelegen aan de waterkant
bij de Buddy Dive steiger in de duikshop.
digitalphoto@buddydive.com
www.buddydive.com/digitale-fotoservices
12

Uiteten op

Bonaire

De restaurants van Bonaire zijn een afspiegeling van het eiland: divers en verrassend.
Internationaal, exotisch, lokaal, of een snelle hap: voor elk budget en elke smaak
is er een restaurant te vinden. Laat ons weten wanneer u wenst te eten en wat uw
voorkeuren zijn en wij reserveren voor u.

Bonaire’s restaurants, bars en nachtleven

Ingridiënts Restaurant, gelegen op het terrein

Blennies Restaurant op het Buddy Dive Resort

Caribbean Club Restaurant & Bar ligt midden in

van Buddy Dive Resort, is met een prachtig

biedt een aantal van de beste internationale

de tropische tuin van Caribbean Club Bonaire

uitzicht op de zee en een elegante Caribische

gerechten in een ontspannen sfeer met uitzicht

en kijkt uit over het zwembad. Het restaurant

inrichting de perfecte plek voor een bijzon-

op zee. Elke vrijdag bent u uitgenodigd op

is geopend voor ontbijt, lunch en diner en

dere maaltijd. Ons menu is gebaseerd op de

onze Managers Rum Punch Party, een levendig

combineert de internationale keuken met lokale

Mediterrane keuken, gecombineerd met lokale

evenement met popcorn, gratis rum en fruit

Caribische ingrediënten! Op Zondag organiseren

producten. Compleet met een steenoven voor

punch van 17:30 - 18:30 uur, en dans op de live

wij de managers Rum Punch Party met een “all-

zelfgemaakte pizza’s, dagelijkse specials en

muziek van Moogie. Maak de avond compleet

you-caneat” BBQ na afloop.

een grote keuze aan gerechten, te combineren

met onze beroemde ‘All You Can Eat BBO’, met

naar eigen smaak voor een onvergetelijke

gebraden varkensvlees, biefstuk, vis, kip en

Dagelijks geopend: 7:00 - 22:00

culinaire ervaring!

spareribs en verder een uitgebreide hoeveelheid

+599 717 7901

aan stoofschotels, salades, rijstgerechten, soep

www.caribbeanclubbonaire.com/restaurant

Dagelijks geopend: 18:00 - 22:00

en natuurlijk het dessert! Een feest wat je niet

+599 717 1684

wilt missen!

IngridientsRestaurant
IngridientsRestaurant
info@ingridientsrestaurant.com
www.ingridientsrestaurant.com

Dagelijks geopend: 10:00 - 23:00
+599 717 5080/+599 789-5080
www.buddydive.com/blennies
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KNUS, ONAFHANKELIJK &
INSPIREREND
Dit zijn woorden die opkomen bij deze
rustige plek, die de gemakken van
thuis combineert met een ontspannen sfeer. Alle tweeëntwintig appartementen zijn stijlvol ingericht met een
Caribisch tintje.
Ruim en comfortabel te midden van weelderige
tropische tuinen aan de rand van de zee, gratis
wifi en persoonlijke service: het zijn enkele van
de voorzieningen die van Belmar Oceanfront Apartments, een 5-sterren PADI-resort met een eigen
full-service Buddy Dive duikshop, een bijzondere
plek maken.
Wij nodigen iedereen uit om het hectische
dagelijkse leven achter zich te laten en te genieten
van de zon bij het zwembad of op de steigers, met
een prachtig uitzicht. Dé ultieme manier om te
ontspannen.
Lac Bay voor het windsurfen, Kralendijk met alle
winkels, de restaurants en diverse duikstekken zijn
slechts een paar minuten rijden. De receptie is
overdag open en buiten kantooruren kan de beveiligingsmedewerker u helpen, indien nodig.
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Pick-Up Truck

Draadloos internet

Onbeperkt

lucht en nitrox

Nespresso
apparaat

Valet

Duiken

ONTWORPEN VOOR COMFORT MET DE GEMAKKEN VAN THUIS
De ruime appartementen beschikken over één, twee of drie slaapkamers met één of twee
badkamers, een volledig uitgeruste keuken en een grote woonkamer. Elk van de balkons of
veranda’s biedt een fantastisch uitzicht op de zee.
Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning en de woonkamer en veranda’s zijn
voorzien van plafondventilatoren. Elke keuken heeft een full-size Amerikaanse koelkast met
ijsblokjes machine, Nespresso koffiemachine en beschikt over een vaatwasser. De goed
uitgeruste keuken maakt het samen bereiden en genieten van maaltijden tot een plezier.
Geniet van de privacy met een spectaculair uitzicht op de Caribische zee!
Buddy Dive bij Belmar is een 5-sterren PADI en Universal Referral duikcentrum, op een
gunstige locatie op het resort. We bieden meertalige instructies, van basis Open Water
cursussen tot dive master en vele specialiteiten. Allemaal uitgevoerd door vriendelijke en
toegewijde PADI-instructeurs. Door de kleinschaligheid krijgt u het gevoel alsof u een privé
duikinstructeur hebt. Belmar’s duikinstructeurs zijn gespecialiseerd in begeleid kantduiken,
nachtduiken en fluorescerende nachtduiken. Flessen, opbergkasten en spoeltanks liggen
slechts op een steenworp afstand van de parkeerplaats of de duiksteiger. De kleine en
gezellige winkel, gelegen in het duikcentrum, verkoopt duik- en snorkelspullen, T-shirts ,
sandalen, lokaal gemaakte souvenirs en vele andere populaire producten.

VALET DUIKEN
Bij Belmar kunt u uw duikervaring verbeteren met valet-duikdiensten aan boord van onze
ruime boten. De bemanning laadt uw uitrusting op de boot en maakt uw uitrusting gereed,
terwijl u ontspant tijdens de korte rit naar de duikplaats. Leun achterover en bespreek uw
duikplan of maak vrienden met een nieuwe buddy. Zodra u aankomt, zullen de ervaren
divemasters van Belmar u het water in begeleiden en de weg banen naar must-see
beestjes en het onderwaterleven.

Internationaal: +599 717 7878
info@belmar-bonaire.com
www.belmar-bonaire.com

@BelmarOceanfrontApartments
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Part of the
Buddy Dive Family

Ten noorden van Kralendijk, aan de voet van Bonaire’s heuvels en op een steenworp afstand van de meest ongerepte duikstekken, ligt Caribbean Club Bonaire.
Dit vriendelijke resort met 39 kamers en appartementen combineert betaalbaar
onderdak met complete resort faciliteiten, een restaurant, een bar, twee zwembaden, een duikshop, een activiteitencentrum, receptie en bewaking.

DE KAMERS: BETAALBAAR GEMAK IN EEN RUSTIGE OMGEVING
De vele soorten kamers maken van Caribbean Club Bonaire een uniek resort. Gasten kunnen kiezen
uit eenvoudige studio’s tot ruime villa’s met uitzicht op het azuurblauwe water van de Caribische Zee
of van een penthouse tot aan comfortabele huisjes met één slaapkamer. Alle slaapkamers hebben
airconditioning en de woonkamers en veranda’s zijn voorzien van een plafondventilator. Keukens in
de één-slaapkamer huisjes en studio’s hebben alle basis benodigdheden om een goede maaltijd
te kunnen bereiden. De keukens in de twee-slaapkamer huisjes zijn van alle gemakken voorzien.
Kabel-tv en een kluisje maken het plaatje compleet.

LOKALE KEUKEN EN GASTVRIJHEID, CARIBISCHE SFEER
Er is geen ander restaurant en bar op het eiland waar de echte Caribische sfeer zo goed is als in
Caribbean Club Restaurant & Bar. Een rustige omgeving met een constante bries waar lokale en
internationale gerechten worden geserveerd. De perfecte plek om te ontspannen en te genieten van
heerlijke maaltijden of gewoon een verkoelend drankje. De gratis ‘Managers Rum Punch Party’ &
BBQ op zondag mag u niet missen!
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Pick-Up Truck

Draadloos internet

Onbeperkt

lucht en nitrox

Dagelijks ontbijtbuffet

A la Carte

Restaurants

DUIKEN EN ANDERE BELEVENISSEN IN DE NATUUR, TOP DUIKPLEKKEN EN VERBORGEN GEHEIMEN VAN BONAIRE.
Buddy Dive bij Caribbean Club Bonaire biedt een compleet scala aan diensten: van duikflessen en
duikfles ophaalstation tot een goed uitgeruste duikwinkel, spoelbakken en douches in een unieke
setting op een unieke locatie. Caribbean Club Bonaire’s duik pakketten zijn uniek op het eiland en
zelfs als je er niet verblijft is het een must om dit duikcentrum te bezoeken. Je wordt er verwelkomd
door onze duikprofessionals die verscheidene talen spreken.
Bonaire’s beste duikplekken liggen op slechts een paar minuten rijden. Naast het duiken is Caribbean Club Bonaire een goede uitvalsbasis voor de vele andere eco-avonturen die Bonaire te bieden
heeft: wandelen, mountainbiken, grotten verkennen, snorkelen, kajakken en uitstapjes naar het
Washington Slagbaai Nationaal Park of het Goto Meer, het zijn slechts enkele voorbeelden.

Internationaal: +599 717 7901
info@caribbeanclubbonaire.com
www.caribbeanclubbonaire.com
@CaribbeanClubBonaire

Part of the
Buddy Dive Family
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Buddy Dive

Watersports
Een van de beste plekken ter wereld om deze sporten te beoefenen
Buddy Dive Watersports is te vinden op meerdere locaties op het eiland,
waar gasten in onze resorts worden bediend, gasten die in particuliere
huurwoningen verblijven en zij die Bonaire een dagje per cruise bezoeken. Buddy Dive combineert het beste van twee werelden; de uitgebreide
kennis, middelen en faciliteiten van Bonaire’s beste duikactiviteiten, terwijl
duikers persoonlijke aandacht krijgen van het vriendelijke duikpersoneel
dat vertrouwde gezichten zullen worden waar gasten bij hun volgende
bezoek door worden begroet.
4 locaties op het eiland
De prachtige riffen van Bonaire zijn slechts een ‘gigantische stap’ weg van uw kamer - waar u
ook verblijft-, waardoor u gemakkelijk kunt genieten van ultieme duikvrijheid.
Buddy Dive heeft de reputatie altijd de behoeften van duikers in gedachten te houden, waardoor het gemakkelijk, comfortabel en handig voor hen is. Dat is de reden waarom u 4 Buddy
Dive-locaties op het eiland vindt, die allemaal een duikwinkel, duiktanks, materiaalverhuur,
cursussen en begeleide (boot) duiken aanbieden.
Voor gasten die niet in een van de resorts verblijven; Buddy Dive Watersports kan dagelijks
verse scuba-tanks leveren aan uw privé-huis of appartement.

Gratis tank bezorgservice

Alle Buddy Dive Watersport locaties zijn PADI 5-sterren resorts, Universal Referral duikcentrum,
evenals DAN lid. Het PADI 5-sterren Career Development Center bevindt zich op het terrein van
Buddy Dive Resort samen met het beroemde Drive-Thru lucht- en Nitrox-tankstation. Degenen
die willen beginnen met duiken of hun duikopleiding willen voortzetten, kunnen onze PADI
5-sterren Academie bezoeken, waar ervaren duikinstructeurs klaarstaan om
 je te helpen je
vaardigheden en kennis te verbeteren.
Er is altijd een Buddy Dive-locatie in de buurt om je onbeperkte duikpakket of duikcursus te
boeken, of boek je duik online op onze website!

Buddy Dive Watersports Store - Downtown Kralendijk
Retail winkel

Vergeet niet onze Buddy Dive Watersports-winkel te bezoeken. Naast alles voor duikers; de
winkel heeft modieuze strandkleding voor hem en haar, zonnebrillen, tassen en meer.
Kom gewoon langs wanneer je op eiland bent! Wij zijn gevestigd schuintegenover het
Toerisme-kantoor.

Boek uw duiken & cursussen online!
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Ontdek

Bonaire

Boven- en onderwater

Het eiland ligt in het zuidelijke deel
van het Caribische gebied, buiten
de orkaan-gordel, vlakbij Aruba en
Curaçao, die slechts op respectievelijk 138 en 48 kilometer afstand liggen.
Bonaire ligt op 3 uur vliegen van
Miami en ongeveer 9 uur van Europa.
Beoordeeld als de beste duikbestemming ter

bekend staat als broedgebied voor schildpadden en de mooie stranden.
Het heldere water is ideaal om te snorkelen en te
zonnebaden. Duiken, kajakken, grotten bezoeken,
snorkelen, mountainbiken, wind- of kitesurfen,
vogels spotten, wandelen of gewoon ontspannen
en nieuwe energie opdoen van de stress van de
echte wereld: noem maar op en u zult het vinden
op Bonaire.

wereld en als een pionier in het behoud van de
natuur, Bonaire is de droom voor elke duiker.
Al jaren wordt het eiland aangemerkt als top
duiklocatie in de wereld en het geldt tevens als
pionier op het gebied van natuurbehoud. De
meer dan 80 duiklocaties, waarvan het merendeel gemakkelijk toegankelijk is vanaf de kant,
maken Bonaire de ‘kantduik-hoofdstad’ van de
wereld. Maar ook voor degenen die niet duiken,
biedt het eiland veel activiteiten.
De mangroves in het oosten, de ‘broedkamer
van het rif’, kunt u het best bezoeken met een
kajak. Aan de westkant van het eiland vindt u diverse grotten, die u met een gids kunt bekijken:
een onbekende en mystieke kant van Bonaire. In
het zuiden vindt u Lac Bay: een vrijwel perfecte
windsurfplek, zowel voor beginners als gevorderden. Het noorden is met z’n heuvelachtige
landschap de droom voor elke mountainbiker.
Klein Bonaire, een klein onbewoond eiland dat
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De constante passaatwind uit het oosten staat

In het begin van de 15e eeuw zijn er slaven

deze kunnen ook worden geregeld door het hotel.

garant voor een aangenaam briesje over het

vanuit Afrika overgebracht. Historische monu-

In de hoofdstraat van Bonaire, Kaya Grandi,

290 vierkante kilometer grote eiland. Ondanks

menten uit deze donkere periode in de geschie-

zult u niet snel de drukke en overvolle winkels

het droge klimaat heeft Bonaire toch 3 soorten

denis zijn nog steeds te vinden op het eiland.

vinden die dezelfde traditionele gadgets en sou-

landschappen. Het midden van het eiland is

Het meest in het oog springend en indrukwek-

venirs aanbieden als in veel andere Caribische

een half-steppengebied, het zuiden is vlak met

kend zijn de slavenhutten op de zuidpunt van

toeristische bestemmingen. De artikelen die

mangrove bossen en zoutpannen.

het eiland. Hoewel heel divers, is de rijke cultuur

te koop zijn, zijn als Bonaire zelf: divers en ver-

van Bonaire sterk beïnvloed door Afrikaanse

rassend. Er zijn winkels met sieraden van hoge

Het noorden is groen en heuvelachtig. Met een

elementen. Liederen en dansen van de slaven,

kwaliteit, terwijl anderen kunst en vakmanschap

hoogte van 241 meter is de Brandaris Bonaire’s

destijds gemaakt om te kunnen omgaan met

van lokale ambachtslieden aanbieden.

hoogste punt. Een gemiddelde jaarlijkse

hun onmenselijke behandeling, worden in leven

neerslag van 56 cm, een vrijwel constante

gehouden door de bevolking van Bonaire.

Het bestuur van Bonaire speelt al vele jaren een
belangrijke rol in het behoud en de bescherm-

watertemperatuur van 27 graden Celsius en
een iets hogere buiten temperatuur van 28

De Afrikaanse stijl is vermengd met culturele

ing van de natuur op het eiland, zowel onder als

graden Celsius maken Bonaire een aangename

invloeden van de bewoners van het eiland zoals

boven het water. Het belangrijkste en bekendste

omgeving voor uw vakantie.

de Spanjaarden en Nederlanders. De beste

is het Bonaire National Marine Park, dat meer

omschrijving voor de mensen achter de beroemde

dan dertig jaar geleden is ingesteld in een tijd

Bonairiaanse lichte glimlach is vriendelijk en warm.

dat maritieme parken nog onbekend waren.

Bonaire’s bevolking is een rijke mengeling
van verschillende culturen. Dat gaat terug tot
ongeveer 1000 na Christus, het tijdperk van de

Hoewel Nederlands en Papiaments de officiële talen

Arawak Indianen, toen de Caquetios overstaken

zijn, spreekt de meerderheid op het eiland Engels.

vanuit wat nu Venezuela heet. Sporen van hun
cultuur zijn nog steeds te vinden bij diverse

Omdat er geen openbaar vervoer is op het ei-

archeologische opgravingen.

land wordt het sterk aanbevolen om een auto te
huren. Op het vliegveld zijn taxi’s beschikbaar,
21

Bonaire

Activiteiten

(Eco) Avontuur en leuke uitstapjes

Grottenverkenning

Kajakken

Snorkelen

en anderen hebben meren en tunnels. Wij

populaire activiteiten op Bonaire en er zijn

meer dan 75 verschillende soorten vissen is een

bieden u de unieke gelegenheid om deze oude

allerlei plaatsen mee te ontdekken. Bijvoorbeeld

geweldige activiteit voor het hele gezin. Jong of

wonderen te ontdekken met hun imposante

een tocht met een gids door de mangroven of

oud, iedereen die kan zwemmen en drijven kan

stalactieten en stalagmieten. Er zijn meer dan

naar het nabijgelegen Klein Bonaire. Die laatste

snorkelen. Bonaire heeft daar enkele fantastische

honderd grotten op Bonaire, maar slechts drie

is te combineren met een wandeling over het

plekken voor. Sommige plekken rond Klein Bonaire

van hen zijn toegankelijk voor toeristen en tevens

eiland of snorkelen in de ondiepe gedeeltes van

zijn een ‘must’ voor snorkelaars. Ook 1000

alleen toegankelijk onder begeleiding van een

het eiland: een perfecte plek om schildpadden

Steps en Karpata zijn goede snorkelplekken. Een

gecertificeerde gids. De grotten spelen een

te spotten! Of ga voor een ontspannen tochtje

‘drift-snorkel’ van Something Special naar Buddy‘s

belangrijke rol in het ecosysteem van het eiland,

en verken op eigen gelegenheid de kustlijn.

Reef is een geweldig avontuur wat lang in de

Bonaire heeft veel grotten, sommige zijn droog

Naast duiken is kajakken één van de meest

met zes soorten vleermuizen als bewoners. Deze
vliegende zoogdieren bestuiven de bloemen van
het eiland en eten muggen.

Vogels spotten

Er leven bijna tweehonderd vogelsoorten op het
eiland en vogels kijken wint aan populariteit.
Tijdens een ‘bird watching tour’ ontdekt u niet
alleen de diversiteit van Bonaire’s vogelpopulatie, maar tegelijkertijd komt u op plekken

Met z’n allen snorkelen langs het ondiepe rif met

herinnering zal blijven. Elke vrijdagmiddag vertrekt

Mountainbiken

Voor de mountainbikers zijn vele kilometers
op Bonaire in kaart gebracht. Letterlijk bij elke
heuveltop is het genieten van het uitzicht. Er
zijn zoveel routes dat we zeker een rit kunnen
uitzoeken die bij de interesse en conditie van de
fietser past. Hoewel er niet veel verkeer is op Bonaire bent u hiermee echt even weg van alles!

er een snorkelboot van Buddy Dive naar Klein
Bonaire voor een snorkeltour met gids. Of combineer snorkelen en kajakken in het mangrovebos
van Bonaire en je zult de ‘kraamkamer’ van de
oceaan te zien krijgen. Hoogtepunten zijn de 7,5
centimeter lange barracuda, de ‘upside-down’
kwal, de baby koraaljuffers en de dansende
platwormen. Voor degenen die instructie of
begeleiding willen kunnen we privé-snorkel les
verzorgen.

die u anders niet snel zou bezoeken.
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www.buddydive.com/activiteiten
Windsurfen

Kitesurfen

watersporten die in opkomst zijn op dit relaxte Nederlandse Caribische eiland tekort. Bonaire’s

hele jaar door passaatwinden en een con-

best bewaarde geheim? Lac Bay; meer dan acht vierkante kilometer tropisch blauw water met

stante watertemperatuur maken de keuze snel

bijna perfecte condities om te windsurfen. Ideaal voor beginners en gevorderde windsurfers.

gemaakt. Dé aangewezen plek op Bonaire voor

Lac Bay heeft een gemiddelde water- en windtemperatuur van 28 graden Celsius, een bijna

kiteboarden is Atlantis Beach in het zuidwesten.

constante aanlandige wind tussen de 15 en 25 knopen en ondiep water. Al deze ingrediënten

Zowel ervaren als beginnende kiters zullen

maken van Lac Bay één van de beste Caribische windsurfplekken.

zich hier thuis voelen. Twee kiteboardscholen

Bonaire mag dan het meest bekend zijn als een top duikbestemming, maar dat doet andere

Beginners kunnen oefenen in het ondiepe (1m) kraakheldere water, terwijl gevorderde windsurfers de spanning kunnen opzoeken met een bump and jump. Voor de gevorderde surfers is
er het strand van Lac Cai met veel wind en dus golven. Het 800 meter lange strand van fijn wit
zand is één van de meest populaire ‘sun & fun’ plaatsen. Wind, zon en de blauwe Caribische
zee, veel mooier dan hier krijgt u het niet.

23

Bonaire is ook een paradijs voor kitesurfers. Het

met internationaal gecertificeerde instructeurs
geven les in deze spannende sport.

Romantiek &

Bruiloften

De natuurlijke romantische kant van Bonaire

Of u nu uw relatie wilt versterken of een belangrijke dag wilt vieren, Bonaire
is de perfecte setting! Bonaire is het perfecte toevluchtsoord voor stelletjes
en romantici. Met het prachtige turquoise blauwe water, de stranden van
Klein Bonaire, de natuur in Washington Slagbaai Nationaal Park, de
kleurrijke zoutpannen en Lac Cai, Bonaire biedt voor elk wat wils en is
daarom de perfecte setting voor een bruiloft!

TROUWEN OP BONAIRE OF KLEIN BONAIRE
De dag begint als jullie samen in een bootje langs de schilderachtige waterkant naar
het stadhuis varen. Of u wordt naar één van de prachtige buitenlocaties gebracht waar
de officiële bruiloft plaatsvindt. Trouw met uw voeten in het zand en vier het daarna met
champagne en taart op het strand. Onder de palmen, vormt de turquoise zee op de
achtergrond een perfect fotomoment!
Vervolgens kunt u samen een tweepersoons lunch op het nabijgelegen Klein Bonaire
nuttigen. Geniet van een romantische wandeling op blote voeten op het strand of ga
heerlijk zwemmen in de rustige branding. Drink samen of met vrienden een cocktail bij
een perfecte zonsondergang en geniet van een intiem diner met het rustgevende geluid
van de zee op de achtergrond en u heeft de perfecte setting voor een onvergetelijke
bruiloft en huwelijksreis.

TROUWEN ONDERWATER
Bent u op zoek naar een bijzondere ervaring voor uw bruiloft? Verras uw gasten met een
onderwater huwelijksceremonie bij het Buddy Dive huisrif. Compleet met huwelijksboog, begint de ceremonie met de bruid die het rif binnen zwemt. De ceremonie
wordt geleid naar de grote vraag en na de
“Ja, ik wil”, is het tijd om de ringen uit te wisselen.
De onderwater ceremonie is geen juridisch bindend huwelijk en moet
altijd worden gecombineerd met een officiële ceremonie op Bonaire.
Of u nu gaat trouwen, uw huwelijk een nieuwe impuls wilt geven of u
gaat op huwelijksreis en u wilt iets speciaals. Wij kunnen dit tot in de
details voor u regelen en deze dag tot een onvergetelijke ervaring.
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Reef Renewal

Bonaire

Reef Renewal

Gesponsord door Buddy Dive Resort

Bonaire

Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB) is een non-profit organisatie die werkt aan de bescherming en

Het herstellen van de koraalriffen van Bonaire naar de

het herstel van de koraalriffen van Bonaire door grootschalige vermeerdering en uitplanting van bedreigde

veerkrachtige, gezonde ecosystemen die ze vroeger

koraalsoorten.

waren, zal een gemeenschapsinspanning blijven. Dus

De stichting werd opgericht in 2012, toen Ken Nedimyer, oprichter van Coral Restoration Foundation, werd
uitgenodigd om het eiland te bezoeken om samen te werken en de gemeenschap bij te staan bij
 hun voortdurende inspanningen om de koraalriffen van Bonaire te behouden. In februari 2012 heeft de Bonairiaanse overheid,
samen met steun van het Bonaire National Marine Park, een vergunning verleend aan Buddy Dive Resort, de
oprichtende partner van de Foundation, om een proefproject

voor restauratie van riffen te starten. Het project
begon met slechts enkele koralen in één kwekerij en is sindsdien elk jaar gegroeid. Tegenwoordig onderhoudt
RRFB meer dan 13.000 koralen in acht verschillende koraalkwekerijen rond het eiland.

doe mee!
Duik voor een doel! Bezoek de wekelijkse presentatie
in Buddy Dive Resort en volg de PADI Reef Renewal
specialiteitscursus om de basistechnieken te leren die
worden gebruikt in ons restauratiewerk.
Doneer! Geef terug aan de riffen via een eenmalige
of maandelijkse donatie aan Reef Renewal Bonaire. Of

In het begin verzamelde de Stichting verschillende ge-

duikgemeenschap. Naast Buddy Dive wordt RRFB nu

breng materialen en benodigdheden van de online ver-

netische stammen van staghorn (Acropora cervicornis)

ondersteund door drie andere duikoperators op het

langlijst van RRFB als een donatie in natura wanneer

en elkhorn (Acropora palmata) koraal. Deze koralen

eiland. Alle RRFB-duikshopleden ondersteunen de mis-

u bezoekt.

vormden de basiskwekerijvoorraad en werden aan

sie van de Stichting om de koraalriffen van Bonaire te

koraalkwekerijbomen opgehangen om te groeien.

beschermen en te herstellen door een restauratiepro-

Keur goed! Adopteer een koraal, boomkwekerij of

gramma uit te voeren en als educatieve ambassadeurs

koraalstruikgewas via het Adoptieprogramma van

Tegenwoordig zijn deze koraalkwekerijen volledig

voor de gemeenschap te dienen. De kwekerijen en

RRFB. Bescherm de koraalriffen van Bonaire voor toe-

zelfvoorzienend. De koralen worden periodiek gefrag-

restauratieplaatsen die door elke duikwinkel worden

komstige generaties en verlaat een blijvende erfenis.

menteerd om nieuwe generaties te produceren, duizen-

onderhouden, worden niet alleen gebruikt om koralen

den koralen sterk, en de fragmenten worden opnieuw

te kweken en terug te planten naar het rif, maar ook om

op de bomen geplaatst om te groeien. Na zes tot negen

duikers te trainen in basisvaardigheden voor restauratie.

maanden in de kwekerijen, wanneer de koralen een
gezonde grootte hebben bereikt, worden ze geplant

Dankzij de hulp van duikexploitanten en vrijwilligers zijn

Hou onze Facebook pagina in de gaten voor de laatste

op aangetaste riffen rond het eiland, ook wel restau-

sinds 2013 22.000 van deze in de kwekerij gekweekte

updates en de groei van onze koraalkwekerijen.

ratieplaatsen genoemd. Door een breed scala aan ge-

staghorn- en elkhorn-koralen teruggeplant op het rif.

www.reefrenewalbonaire.org

bij aan de lokale genetische diversiteit en verhoogt het

Reef Renewal Foundation Bonaire erkent de urgentie

info@reefrenewalbonaire.org

de veerkracht van het rif.

van de bedreigingen waarmee onze riffen worden

@reefrenewalbonaire

geconfronteerd en breidt haar impact uit door nieuwe,

@reefrenewalbonaire

netische stammen te kweken en te planten, draagt RRFB


Naarmate Reef Renewal Foundation Bonaire is ge-

innovatieve technieken om de riffen van Bonaire op

groeid, heeft het meer steun gekregen van de lokale

ecologische schaal te helpen.
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Your Buddies on

Bonaire
Diving + Activities
Pricelist
Recreational/professional
diving courses

Specialty Dive Courses

Discover Scuba Diving

Incl. 4 dives, book & instruction.

½ day

Deep Diver
$90

Incl. theory, pool training & 1 ocean dive (min. age 10 yrs).*

Additional Discover Scuba Dive

½ day

$70

Incl. Dive Guide & 1 ocean dive.*

Scuba Review

½ day

$90

Incl. materials, instruction & 1 ocean dive.*

PADI Open Water Certification

4-5 days

$375

Incl. instruction, course materials & certification.*

E-learning PADI Open Water

2-3 days

$265**

Complete PADI online theory at home
& the practical dives on Bonaire.

Referral Course

2 days

$240

2 days

$270

2 days

$200**

½-1 days

$55

3-4 days

$370

2-3 days

$285**

Incl. 3 dives, book & instruction.

Search & Recovery Diver

1 day

Wreck Diver

2 days

$200

Incl. 4 dives, book & instruction.

Enriched Air (Nitrox) Diver

1 day

$130

E-learning Enriched Air (Nitrox) Diver

½ day

$35*

U/W Naturalist

1 day

$130

Peak Performance Buoyancy

1 day

$130

Reef Fish ID

1 day

$130

Lion Fish Hunter Instruction

1 day

$130

Diver Propulsion Vehicle (DPV)

1 day

$185

8 days

5 days

A La Carte

Daily

U/L Shore Diving

$40

U/L Shore Diving, if on Double Side Mount

$80

1-Tank Boat Dive & U/L air

$65

2-Tank Boat Dive & U/L air

$98

1-Tank Boat Dive, if on U/L Shore Diving

$42

2-Tank Boat Dive, if on U/L Shore Diving

$70

2-Tank Valet Boat Dive

$100

2-Tank Washington Slagbaai Valet Boat Dive

$125

A La Carte

Weekly

U/L Shore Diving

$175

U/L Shore Diving, if on Double Side Mount

$350

U/L Shore Diving (7 days)

$210

U/L Shore Diving (7 days), if on Double Side Mount

$420

6 Boat Dives & U/L Shore Diving

$375

Tank rental includes the use of weights & weight belt.
All air package include nitrox.

Private Dive Guide*
Check Dive with Divemaster
Dive Master Guide
Private Instructor
Guided DPV dives (2 dives)

1 dive 1/2 day

1 day

$55

-

-

$45

$125

$250

$55

-

-

-

-

$120

* The private guide rates exclude dive equipment,
tanks & weight. Min. 2 pax required, max 6 pax.

Night Dives

$150

Important note: All specialties are excluding air & equipment.
* Excluding online PADI fee.

$750

Dive Equipment Rental
Daily

7 days

Fluorescent Night Dive*

$600

Mask & Snorkel

$6

$30

Light included.

Fins

$6

$30

Snorkel set

$10

$50

Snorkel vest

$6

$30

BCD

$13

$65

Regulator with gauges & octopus

$13

$65

Dive computer

$13

$65

Mesh bag

$3

$15

Wetsuit

$13

$65

Octopus or gauges

$6

$30

Wetsuit (full)

$20

$100

Open Heel Fins

$13

$65

Dive Light LED (without batteries)

$13

$65

Scuba set*

$45

$225

DPV (½ day or 6 days)

$50

$600

Complete PADI online theory at home& the practical dives on Bonaire.
* Use of all required equipment is included.
** Excluding online PADI fee.
*** Equipment & dive air not included.

$200

Incl. 4 dives, book & instruction.

Incl. instruction, certification, basic materials & diving. ***

E-learning Dive Master

2 days

Incl. 2 dives & materials.

Incl. instruction, course materials& certification.

Dive Master Professional Course

$200

Incl. 2 dives, all materials & instruction.

Complete PADI online theoryat home & confined
water trainingand 4 open water dives on Bonaire.

Emergency First Response

1-2 days

Incl. 2 dives, slide show & instruction.

Incl. instruction, certification, materials &
 diving. ***

E-Learning Rescue Diver

Night Diver

Incl. 2 dives, weight check & instruction.

Incl. 1 dive & materials.***

Rescue Diver Certification

Incl. 3 dives, book & instruction.

Incl. 2 dives, slide show & instruction.

Complete PADI online theory at home& 5 ocean dives on Bonaire.

PADI Adventures Dives

$185

Complete PADI online theory at home& the practical dives on Bonaire.

Incl. instruction, materials, certification& 5 dives.***

E-learning PADI Advanced Diver

1-2 days

Dive Packages
$200

Incl. book & instruction.

Incl. instruction, certification & 4 ocean dives.*
Current referral papers & medical statements required.

PADI Advanced Open Water Diver

U/W Navigation Diver

2 days

1- Tank Boat Night Dive

$52

If on U/L Shore Diving. Dive light is required,
available for rent at the dive shop.

* BCD, Regulator, Mask, Snorkel, Fins,Wetsuit & free rental of dive computer.

All prices are subject to26
change without prior notice

* By arrangement & subject to availability,
sign up onsite 24hrs in advance.

$60

Buddy’s Kids Programs
Have your child explore the beautiful reefs and marine life with a n
entertaining program while you are out diving or snorkeling!

Bubble maker

$90

Scuba experience for children ages 8 - 10.Incl.
instructions, 1 dive & use of all required equipment.

Buddy Rangers
A fun filled experience where kids learn to snorkel and how to use
SASY equipment. Learn about fish and the underwater w
 orld and
enjoy lots of other activities like driftwood painting.
For children ages 5 - 10 who are able to swim.
5 days from8:30 a.m. to 12.30 p.m. (Mon-Fri only).

Buddy Rangers

1 Day

3 Day

5 Day

$60

$180

$250

$350 (min 2 kids)
$375

$65

Incl. 12 dives & Air / Nitrox.
* For Certified Reef Renewal Divers.

$11

All blends available (40% - 100% O2 / TRIMIX)

Faber Steel 3lt - 2lt & 3lt (Rebreather)

$11

O2 blends per cu.ft of O2

$1

He blends per cu.ft of Helium

$3

Handling fee per blend

$5

Sofnolime 812 per lbs

$6

ExtendAir & SOFNODIVE Cartridge

$53

Guided Tech Dives (per diver)
Windjammer Wreck or any other shore dive site.
Equipment & gas are excluded. Min. required: 2 pax.

Tec Courses
1½ day

3 days

PADI Tec 45

$212

Reg sets for Doubles / Side Mount

$22

Stage Reg with SPG

$11

Technical Rig
Back plate, harness, regulators, wing & tanks

$6

Reel

$6

DPV

$75

Closed Circuit Rebreather
6 days

$424

Air as diluent - sofnolime (5lb per day)

$530

Air as diluent - sofnodive (Poseidon)
ExtendAir (O2ptima)

CCR Rec
3 days

CCR Tec

$430
$565

$555

Trimix as diluent - sofnolime (5lb per day)

PADI Tec 50

1 day

$80

Further your Tech Skills, by mastering further
techniques & be able to dive to 50m/165 ft.

6 days

$400

3 days

PADI Tec TRIMIX 65

5 days

$636

CCR Tec

$690

Trimix as diluent - sofnodive (Poseidon)
ExtendAir (O2ptima)
$742

Open Circuit (OC)

$950

6 days OC Deep Air**

Advance your skills, learn TRIMIX
& be able to dive to 65m/231ft.

OC Tec (Trimix)***

DSAT Gas Blender

1 day

$185

4 days

$650

Learn all of the essential skills
to become a Mixed Gas Blender.

GUE Fundamentals class
This course will make you a better,
safer and more competent diver.

GUE Doubles Primer

2 days

$300

2 days

$300

$1350

Tech add ons
Add boats (3x 2hrs bottom time)

$375

Dive and explore our deepest wreck!

Wind Jammer Tech Dives

Learn how to safely and comfortably dive
a double tank cylinder configuration.

(price is per person per dive)
** Air as Bottom Gas
*** TRIMIX as Bottom Gas
All prices are including Government Tax

Learn drysuit diving using proper
equipment and techniques.

Tec Courses Additional Information
 ourse material included. Tanks, Air & Nitrox will be included in
C
the course, helium & O2 fills (higher than 32%) will be charged
per cu ft of gas. NAUI courses available upon request.
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$53

Lift bag / DSMB

CCR Rec

Take Tech diving to the next level
& be able to dive to 45m/145ft.

GUE Drysuit Primer

Regulators

Essentials
$100

1½ - 2 days $220

Incl. 2 dives & Air / Nitrox.

Reef Renewal Week Package*

Deco/S. Mount/Bail out tanks Al 80’s - Al 40’s

Transition from recreational to technical
diving & be able to dive to 40m/130ft.

Incl. 3 dives, material, RRFB Tag& Air / Nitrox.

Reef Renewal Day*

$22

Gases

PADI Tec 40

Incl. 1 dive, RRFB Tag & Air / Nitrox.

Reef Renewal Diver D
 istinctive Specialty

Daily

Doubles Al 80’s

Learn to safely utilize side-mounted cylinders.
All required equipment is included.

Reef Renewal Specialties
½ day

Cylinders

Sidemount Diver

All courses, services & rentals are quoted per person. Prices and
government taxes are subject to change and include 6% government
taxes. Pre-paid packages are non-refundable or transferable. No
service charge will be added.

Discover Reef Renewal

Tec Prices

*REBREATHER - Try out & courses upon request

Start Scuba diving early with this specially designed program for kids!
‘Aqua missions’ & underwater fun using real scuba gear is a great
way to introduce children to the underwater world & offer them an
opportunity to dive just like mom & dad! For children ages 8 - 10 who
are able to swim. 5 days from 8.30 a.m. to 12.30 p.m. (Mon-Fri only).

Junior Open Water

Tec Equipment Rental

Rebreather Sorb*

PADI Seal Team

5 mornings

TEC DIVING

All prices are subject to change without prior notice

$100

at Buddy Dive

Inspirerend eten bij Ingridiënts Restaurant

Reserveer uw tafel: +599 717 1684 - Dagelijk geopend vanaf 18:00
www.ingridientsrestaurant.com - info@ingridientsrestaurant.com
@IngridientsRestaurant
@IngridientsRestaurant

Voeg een East Coast duik toe aan uw Buddy Dive pakket!
Boek nu: www.buddydive.com/ecd - Internationaal +599 717 5080, reservations@buddydive.com

De feiten in het kort
All you need to know about our resorts

Buddy Dive
Resort Bonaire

Belmar Oceanfront
Apartments

Caribbean
Club Bonaire

AANTAL KAMERS/APPARTEMENTEN

73

22

39

AANTAL ZWEMBADEN

2

1

2

AANTAL RESTAURANTS/BARS

2

0

1

THEMA AVOND MET LIVE MUZIEK

l

-

-

Zeezicht/Tuin

Allen Zeezicht

Zeezicht/Tuin

l

l

l

l
l

l

l

BOOTDUIKEN VANAF DE LOCATIE

l

l

-

ACTIVITEITENCENTRUM

l

l

l

SCHOONMAAKSERVICE

Dagelijks

Om de dag

Om de dag

BEVEILIGING

l

l

l

GRATIS WI-FI

l

l

l

AUTOVERHUUR

l

l

l

KLUISJES IN DE KAMER

l

l

l

TELEVISIE

l

l

l

Douche

Douche

Douche

AIRCO IN DE SLAAPKAMER

l

l

l

VOLLEDIG INGERICHTE KEUKEN

l

l

l

EXTRA BED

Op verzoek

Op verzoek

Op verzoek

KINDERBEDDEN/WIEGJE

Op verzoek

Op verzoek

Op verzoek

SPANNING/FREQUENTIE

110/220V/50Hz

110/220V/50Hz

110/220V/50Hz

6.5 km

1.6 km

9.5 km

AFSTAND VANAF KRALENDIJK

5 km

3 km

8 km

FRONT OFFICE OPENINGSTIJDEN

24/7

7:00 - 20:00

8:00 - 17:00

LOCATIE/UITZICHT
DUIKSHOP OP LOCATIE
24/7 TANKS BESCHIKBAAR

BADKAMER

AFSTAND VANAF HET VLIEGVELD
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Overzicht van het

Onderwaterleven
French Angelfish

Queen Angelfish

Cherubfish

Foureye Butterflyfish

Blue Tang

Juvenile Blue Tang

Whitespotted Filefish

Scrawled Filefish

Black Durgon

Spotted Drum

Seahorse

Frogfish

Sand Diver

Scorpionfish

Red Lionfish

Peacock Flounder

Bluehead

Yellowhead Wrasse

Creole Wrasse

Rainbow Wrasse

Rainbow Parrotfish

Queen Parrotfish

Redtail Parrotfish

Spotlight Parrotfish

Tarpon

Bonefish

Bar Jack

Horse-eye Jack

Great Barracuda

Bigeye

Blackbar Soldierfish

Longspine Squirrelfish
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Web Burrfish

Sharpnose Puffer

Spotted Trunkfish

Trumpetfish

Barred Hamlet

Yellowtail Damselfish

Caribbean Reef Squid

Octopus

Lettuce Sea Slug

Flamingo Tongue

Red Hind

Harlequin Bass

Tiger Grouper

Coney

Schoolmaster

Yellowtail Snapper

Cubera Snapper

Yellowhead Jawfish

Redlip Blenny

Green Turtle

Hawksbill Turtle

Sharptail Eel

Spotted Eagle Ray

Southern Stingray

Green Moray

Spotted Moray Eel

Caribbean Spiny Lobster

Yellowline Arrow Crab

Banded Coral Shrimp

Christmas Tree Worm

Porcupine Fish

Honeycomb Cowfish
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Photo credit: ©New World Publications, fishid.com

De Caribische Zee kent vele verschillende vissoorten. In dit overzicht vindt u de meest
voorkomende vissen, welke u bijna zeker zult zien tijdens het duiken op Bonaire.

