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Your Buddies on

Bonaire

DUIKERS, SNORKELERS, AVONTURIERS EN
REIZIGERS ZULLEN ZICH GELIJK THUIS VOELEN
BIJ BUDDY DIVE RESORT.

Buddy Dive staat bekend om de ongedwongen sfeer,
betrokken personeel, ruime accommodaties en een
duikoperatie die in alle behoeften en wensen van haar
gasten voorziet. De receptie en beveiliging zijn 24 uur per
dag beschikbaar, zodat u op elk moment de hulp krijgt
die u nodig heeft.
Om ervoor te zorgen dat onze gasten een fantastische
tijd hebben, is er ter plaatse een full-service duikcentrum, twee restaurants; Ingridiënts & Blennies, twee
zwembaden, een Kids Activities Centre en ons eigen
wagenpark met pick-up trucks!

Buddy Dive’s’ Drive-Thru is ontworpen om het
ophalen van uw flessen zo gemakkelijk mogelijk te
maken. Rijd met uw truck het vulstation in en laad
uw flessen in om te gaan duiken op een van de 60
prachtige kantduikplekken van Bonaire. Boek ons
Drive & Dive-pakket en geniet van onbeperkt lucht
en nitrox.

Welcome

Buddy Dive Resort heeft zijn eigen wagenpark met
pick-ups en busjes. Als u het Drive & Dive-pakket
boekt, is een huurauto bij uw pakket inbegrepen.
Op deze manier kunt u op zijn best genieten van
het paradijs voor kantduikers.

Buddy Dive Resort serveert elke ochtend een
heerlijk internationaal ontbijtbuffet. Onze chefs
bereiden een breed scala aan gerechten. Begin
uw dag in ons ontbijtrestaurant met uitzicht op zee
en bereid u voor op een dag duiken.

De duikoperatie wordt beoordeeld als een van de
beste ter wereld. Het biedt; Kant- en bootduiken,
de Buddy Dive academy, Buddy Dive’s Kids club en
een grote tec duikfaciliteit. Buddy Dive Resort heeft
ook een prachtig huisrif, hoogwaardige huuruitrusting, een winkel en een activiteitencentrum.

Buddy Dive Resort heeft twee restaurants aan zee.
Een snelle lunch tussen de duiken door, borrelen met vrienden aan de bar van Blennies of een
exclusieve avond lekker dineren bij restaurant Ingridiënts, alles is mogelijk bij Buddy Dive Resort.

Buddy Dive Resort heeft 6 duikboten. Stap aan
boord vanaf de Buddy Dive dock en laat de professionele kapiteins en duikgidsen u de beste duikplekken van Bonaire en Klein Bonaire laten zien.
Met meerdere afvaarten per dag is er altijd wel een
boot waarop u mee kunt gaan.

Bij Buddy Dive Resort kunt u kiezen uit appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Alle appartementen
hebben een balkon of veranda, slaapkamers met
airconditioning en een volledig uitgeruste keuken.
Het 24/7 toegankelijke huisrif is altijd op steenworp
afstand.

Wist u dat we al meer dan 265.000 gasten in onze familie
hebben verwelkomd?

DE ULTIEME DUIKERVARING
Buddy Dive Resort is een full-service 5-sterren PADI-duikresort met
een ideale ligging en alle faciliteiten die u nodig hebt voor uw perfecte duikvakantie.
Als u ons Drive & Dive-pakket boekt, kunt u op de beste manier genieten van de 60 prachtige kantduikplekken van Bonaire. Rij met uw
pick-up (inclusief in het pakket) door het Drive-Thru-vulstation om uw
flessen gemakkelijk op te halen. Met dit pakket kunt u zoveel lucht- of
Nitrox flessen gebruiken als u wilt.
Liever bootduiken? Buddy Dive Resort heeft 6 duikboten die meerdere
keren per dag vertrekken. Laat onze professionele crew u de prachtige
onderwaterwereld van Bonaire en Klein Bonaire laten zien.
Recht voor de steiger van Buddy Dive vindt u Buddy’s reef. Het 24/7
toegankelijke huisrif is zowel overdag als ‘s nachts een geweldige
duik. Met spoeltanks, een douche, verhuur van uitrusting en een winkel recht aan de kade is geweldig duiken gegarandeerd.

UW STUKJE PARADIJS
Buddy Dive Resort heeft de perfecte accommodatie voor individuele
reizigers, stellen, gezinnen en zelfs grote groepen. Alle appartementen hebben slaapkamers met airconditioning, een balkon of
veranda met uitzicht op zee of de tuin en een keuken om uw verblijf
zo gemakkelijk mogelijk te maken, zodat u zich kunt concentreren op
het verkennen van het eiland.
Tijdens uw surface interval kunt u ontspannen in een van de zwembaden, op een van de verhoogde zandstranden of uzelf verwennen
met een tropisch drankje in de poolbar.
Bij Buddy Dive Resort vindt u twee restaurants aan zee. Het onlangs
gerenoveerde Blennies is dagelijks geopend voor lunch, happy hour
en diner. Bij restaurant Ingridiënts geniet u van een heerlijk diner in
mediterrane stijl met een adembenemend uitzicht over de Caribische Zee.

QUICK FACTS
Aantal kamers

73

Aantal zwembaden

2

Aantal restaurants/bars

2

Thema avond met muziek

Vrijdag

Locatie/uitzicht

Zee/Tuin

Bootduiken vanaf resort

Ja

Housekeeping

Dagelijks

Afstand van het vliegveld

4 miles/6.5 km

Afstand van de stad

3 miles/5 km

Openingstijden receptie

24/7

www.buddydive.com
@buddydiveresort
#buddydive
Toll Free US/Canada: 1-866-GO-BUDDY
International: +599 717 5080/+599 789 5080
info@buddydive.com

Buddy Dive
Resort is de
thuisbasis van Ingridiënts Restaurant.
Een prachtig uitzicht op
de oceaan en een elegant
Caribisch decor maken dit de
perfecte plek om van uw heerlijke diner te genieten.
Onze focus is om lokaal geproduceerde
verse ingrediënten te gebruiken bij gerechten uit de mediterrane keuken, waarbij we de
basisprincipes van de Franse, Spaanse en Italiaanse keuken gebruiken. Onze chefs experimenteren
constant met nieuwe smaken en textuurcombinaties en
gebruiken alleen de meest verse seizoensproducten. Om
u te verrassen bij uw volgende bezoek aan ons restaurant,
bieden wij met trots seizoensgebonden menu’s en dagelijks
wisselende specials aan.

Met
Ingridiënts
Restaurant
willen we een ruimte
creëren van comfort en
luxe, van frisse elegantie:
een plek “to dine different”.
We doen er alles aan om u een
onvergetelijke eetervaring te bezorgen, terwijl u aan dineert direct naast het
magische blauwe water van de Caribische
Zee. Hopelijk verdienen we een plekje in uw
goede herinneringen.
Bent u op zoek bent naar de beste plek om te eten op
Bonaire? Bezoek dan restaurant Ingridiënts en laat ons u
inspireren met ons eten.

Reserveren: +599 717 1684 - Dagelijks geopend vanaf 6 p.m. @IngridientsRestaurant
www.ingridientsrestaurant.com - info@ingridientsrestaurant.com @IngridientsRestaurant

SIT BACK AND RELAX
Elke dag is een feest bij Blennies Restaurant. Kom lunchen, dineren

van verfrissende tropische drankjes. Als u geluk heeft ziet u miss-

of gewoon lekker genieten van het prachtige uitzicht.

chien zelfs wel de beroemde groene flits terwijl u naar de prachtige
zonsondergang kijkt.

De lunch wordt geserveerd tussen 11.00 en 17.00 met een selectie
salades, sandwiches, hamburgers en heerlijke fruitshakes op de

Blennies is dagelijks vanaf 18.00 uur geopend voor een heerlijk

kaart om uit te kiezen.

diner. Een keuze maken tussen de gerechten van de kaart zal niet
makkelijk zijn. Elke avond is bijzonder met thema avonden, Happy

Schuif dagelijks vanaf 17.00 aan voor ons Happy Hour. Ontspan

Hour, Rum Punch Party en de BBQ of diner onder de sterren.

met vrienden en bespreek de avonturen van de dag terwijl u geniet

Reserveringen: +599 717 5080/+599 789 5080 - Dagelijks geopend vanaf 10.00
www.buddydive.com/blennies

Technisch Duiken
Voor degene die alles willen beleven!

Buddy Dive Tek opende haar deuren in 2007, met de
missie om hoogwaardige technische ondersteuning en
training te bieden aan haar gasten bij Buddy Dive en op
Bonaire.
In 2008 sloot German Arango “Mr. G. “ zich aan bij het duikteam, hij bracht een passie
voor, en kennis van technisch duiken 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 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 van verschillende organisaties: GUE, NAUI, TDI en PADI. Met een volledig operationele tec supportservice;
een uitgebreide selectie materiaal voor verhuur en technische training tot
instructeursniveau, biedt Buddy Dive Tek alles wat je als technisch duiker
kunt wensen. Het Buddy Dive Tek-team blijft het hele jaar actief door les te
geven, te promoten, te begeleiden en de diepe riffen, grotten en wrakken te
verkennen. of Bonaire.

Blending Station

CCR Friendly

Tec Courses

WWW.BUDDYDIVE.COM/TEC
BLENDING STATION

BUDDY DIVE TEK TRAINING

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

Buddy Dive Tek biedt veel verschillende technische duikcursus-

technisch personeel is gekwalificeerd door PADI en TDI om

sen. Voor degenen die nog niet gekwalificeerd zijn, hebben we

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

try-out sessies. Wilt u uw kennis uitbreiden? Dan kunt u een van

standaard GUE gassen.

onze meer geavanceerde technische duikcursussen volgen. We
bieden GUE, NAUI en PADI cursussen tot aan instructeur niveau.

CCR DIVERS

De cursussen kunnen in verschillende talen gegeven worden.

Buddy Dive Tek is 100% rebreather-vriendelijk.
Onze Tec afdeling heeft een grote voorraad
rebreather-cilinders van verschillende grootte,
verschillende soorten CO2-absorptiemiddel
en is voorzien van een ultramodern

BONAIRE TEK WEEK
Elk jaar in oktober organiseert Buddy Dive Tek, Bonaire TeK.
Een week volledig gewijd aan technisch duiken. Met speciale
gasten van o.a. NAUI, PADI en GUE en try-out en demo sessies

vulstation met 2 boosterpompen die

van o.a. Sub Gravity, Dive Rite en Halcyon. Bonaire TeK biedt

hogedrukvullingen van zuurstof en

voor elk wat wils! De geest van avontuur, nieuwsgierigheid en

TRIMIX voor u kunnen maken. Ons

het enthousiasme van de duikgemeenschap wereldwijd blijft

personeel is opgeleid in gebruik en on-

vooruitgaan en het is ons een genoegen om ervoor te zorgen

derhoud van verschillende CCR-eenheden

dat we bij Buddy Dive Tek het nieuwste bieden op het gebied

zoals de JJ CCR, de X-CCR en de O2ptima

van technisch duiken in een veilige en vriendelijke omgeving.

CCR. Hiervoor is alles altijd op voorraad!

BUDDY DIVE TEK OPEN CIRCUIT

OPERATION CCR
Tijdens deze week kun je jezelf onderdompelen in de wereld

Wilt u met doubles of sidemount duiken? Geen prob-

van CCR-duiken. Er zijn presentaties, demonstraties en gear try-

leem, we hebben hiervoor een breed assortiment:

outs. Na veel succesvolle Bonaire TeK-edities, besloten we dat

backplates met harness, wings, regs, DSMB, en
nog veel meer.

het tijd was om een evenement toe te voegen, speciaal voor
CCR-duikers. We verzekeren je dat dit evenement voor iedereen
inspirerend, uitdagend en leuk zal zijn! Dus, zou je meer willen
weten over CCR-duiken, contact maken met vrienden die
hetzelfde doel hebben en de nieuwste apparatuur op de markt
uitproberen? Mis het niet en zorg ervoor dat u deel uitmaakt
van deze speciale week!

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

Buddy Dive Academy
Buddy Dive Resort Bonaire wordt al lang erkend om de professionaliteit en
kwaliteit van service. Bij Buddy Dive Academy delen we onze kennis en geheimen met de duikers die PADI-professionals willen worden.
Buddy Dive Academy biedt een uitgebreid scale aan cursussen: van cursussen voor kinderen zoals 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 combinatie van de belangrijkste aspecten
die uw succes in de IDC en toekomstige carrière als PADI-instructeur zullen garanderen.
De duikorganisatie en het instructiepersoneel hebben een industrie brede reputatie van uitmuntendheid opgebouwd, waardoor we u 100% succes kunnen garanderen bij uw instructeursexamen. Workshops en instructiescenario’s tijdens uw IDC zullen u voorbereiden op het echte
leven als werkende PADI-professional.
Onze Instructor Development-programma’s zijn 3 dagen langer dan de standaard 8-daagse
IDC. Hierdoor is ons programma uitgebreider en relax-ter dan de meeste cursussen
voor instructeurs in de regio. Uw IDC bij Buddy Dive bevat een gratis cursus van de
diveshop manager en we bieden ook de online optie aan (e-Learning) voor kandidaten met
tijdsbeperkingen.

All inclusive IDC

IDC

Dit betekent dat je echt nergens aan hoeft
te denken. Kies voor de All-Inclusive IDC
bij Buddy Dive en wij zorgen voor alles:
accommodatie, cursusmateriaal, maaltijden, vergoedingen enzovoort. Dit is dus
het ultieme pakket voor jou als je je geen
zorgen wilt maken en je alleen wilt focussen op je IDC en Instructeursexamen.

Als u op het eiland woont of geen gebruik wilt maken van ons zorgeloze all-inclusive IDC, dan is dit het pakket voor
u. U kunt nog steeds genieten van het
comfort van klaslokalen, zwembaden
en open water dicht bij elkaar. Net als
het extra voordeel om zowel EFR als
PADI Enriched Air Instructor te worden.

Jose ‘Pepe’ Mastropaolo
Platinum Course Director

&
Lars Bosman

Course Director

coursedirector@buddydive.com
Bij Buddy Dive Resort hebben we 2
coursedirectors in dienst, Jose Mastropaolo, beter bekend als Pepe,
die sinds 2010 IDC’s leidt. Zijn vaardigheden, ervaring en kennis hebben
ervoor gezorgd dat hij de titel platina
course director heeft gekregen van
PADI, de hoogste onderscheiding die
een course director kan ontvangen.
Hij wordt vergezeld door course director Lars Bosman, een fervent grot,
technisch en CCR-duiker die nauw
betrokken is bij de Reef Renewal
Foundation.

WWW.BUDDYDIVE.COM/IDC

Waterpret voor kinderen
Als je Bonaire overweegt om met je kinderen te bezoeken, kun je je geen betere
plek wensen om te verblijven! Bonaire is een veilig en rustig eiland met ondiep
water, mooie stranden en veel leuke activiteiten om te doen.
In al onze resorts bieden we uitgebreide en goed georganiseerde kinderprogramma’s voor alle leeftijden,
ook een babysitservice voor de kleintjes en een jaarlijks Kids Sea Camp georganiseerd door Family Dive
Adventures. Onze Dive Shop & Activity Centre kan alle excursies, trips en tours organiseren die je kids zouden
willen doen, maar we hebben ook een kids club waar je kinderen worden opgevangen terwijl u een ochtend
of middag gaat duiken. Duik met uw partner, slenter door het winkelcentrum van Kralendijk of ontspan lekker
aan het zwembad.
Buddy’s Ranger Kids Club is een ochtend vullend programma waar we leren combineren met plezier. We
leren de kleintjes snorkelen of SASY-uitrusting gebruiken, vissen en koraal herkennen, drijfhout schilderen en
we doen een verrassingstrip aan het einde van het programma.
Voor die kinderen die niet kunnen wachten om met duiken te beginnen, bieden we het PADI Seal-programma.
PADI heeft een leuk programma ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 10 jaar, met als doel ze duiken op een veilige
en natuurlijke manier te laten ontdekken. Onze duikinstructeurs zijn hier speciaal voor opgeleid. Ons restaurant,
Blennies, voorziet de kleintjes van heerlijke maaltijden, speciaal voor hen.

Programma’s per leeftijd
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BUDDY KIDS CLUB
SASY
SEAL TEAM
BUBBLEMAKER

DISCOVER SCUBA DIVE (DSD)
JUNIOR PADI COURSES

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BUDDYDIVE.COM/KIDS
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KNUS, ONAFHANKELIJK & INSPIREREND

Dit zijn woorden die hand in hand gaan met deze plek
van rust die het comfort van thuis combineert met een
ontspannen sfeer.
Zodra u om de hoek loopt bij Belmar Oceanfront Apartments, voelt u de rust van dit prachtige resort aan zee. Het
kleinschalige resort is perfect voor diegenen die in alle rust
van hun vakantie willen genieten.
Het pooldeck met zeezicht aan de kleurrijke tuin is een
knusse oase van rust waar u een boek kunt lezen op een
strandstoel, een duik kunt nemen vanaf onze eigen steiger
of in het Magna-zwembad of een duik kunt maken op het
prachtige privé huisrif; Sara’s smile.

Wanneer u ons Drive & Dive-pakket boekt, heeft u
uw eigen huurauto bij uw pakket inbegrepen. Op
deze manier kunt u op zijn best genieten van de
vrijheid van het paradijs voor kantduikers

Alle appartementen hebben een Nespresso-apparaat zodat u kunt genieten van de lekkerste koffie
terwijl u vanaf uw eigen balkon of veranda geniet
van het uitzicht over de Caribische zee.

Het behulpzame duikpersoneel van Belmar zorgt
ervoor dat uw duikvakantie alles is waar u van
droomt. Alle faciliteiten voor kantduiken, duikcursussen en valetbootduiken zijn beschikbaar. Het
prachtige huisrif ligt op slechts een steenworp
afstand.

Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning,
en de woonkamer en veranda’s hebben plafondventilators. De keukens zijn volledig uitgerust met
een Amerikaanse koelkast en vaatwasmachine.
Alle gasten hebben toegang tot gratis Wi-Fi.

Enjoy the pure luxury of Valet boat diving. Step on
board at the Belmar dock and don’t lift a finger until
you jump in the water. Let the dive guides show you
the beautiful underwater world of Bonaire.

Iedereen is uitgenodigd om te ontsnappen aan hun
hectische dagelijkse leven en te genieten van de
zon op een van de Belmar steigers of aan het Magna-zwembad aan zee met een geweldig uitzicht.
Dit is echt de ultieme manier om te ontspannen.

Wist je dat Belmar een van de mooiste privéhuisriffen
heeft, genaamd Sara’s smile?

ALLES VOOR DE ULTIEME ONTSPANNING
Belmar is een klein en intiem resort, met een prachtig uitzicht op zee
vanuit elk appartement. Het resort ligt dicht bij de zuidelijke duikstekken en is slechts een paar minuten verwijderd van de luchthaven.
Alle appartementen met één, twee of drie slaapkamers hebben een
ruim balkon of veranda waar u de dagelijkse gang van zaken snel
vergeet. Alle appartementen hebben ruime woonkamers, slaapkamers met airconditioning en volledig uitgeruste keukens. Door de
unieke stijl en inrichting voelt u zich meteen thuis zodra u binnenstapt.
Als u het beroemde Drive, Dive & Stay-pakket boekt heeft u alles wat
nodig is voor een succesvolle duikweek: accommodatie, luchthaventransfers, kantduiken met onbeperkte lucht en nitrox (plus optionele
bootduiken) en een huurauto.

KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK DUIKCENTRUM
Het vriendelijke personeel van het PADI 5-ster duikcentrum, wat zich
op het terrein bevindt, is er elke dag om cursussen te geven op alle
verschillende niveaus, eersteklas uitrusting te verhuren of om met u
mee te gaan valet bootduiken.
Ga duiken of snorkelen met uw buddy vanaf het dok of pak uw pick-up
truck om te gaan kantduiken op een van de vele kantduikplekken waar
Bonaire bekend om staat. Goed nieuws, de pick-up truck is inclusief
bij uw duikpakket.
Bezoek de moderne winkel om duikaccessoires en souvenirs te kopen
of om gewoon je ervaringen te delen met het personeel of andere duikers. Onze medewerkers helpen u graag met het boeken van andere
activiteiten zoals windsurfen, kitesurfen of zeilen. Belmar ligt dicht bij
de beste kitesurf- en windsurfplekken van het eiland.

QUICK FACTS
Aantal appartementen

22

Aantal zwembaden

1

Aantal restaurants/bars

-

Locatie/ Uitzicht

Zee

Bootduiken vanaf resort

Ja

Housekeeping

Om de dag

Afstand van het vliegveld

1 mile/1.6 km

Afstand van de stad

2 miles/3 km

Openingstijden receptie

24/7

Toll Free US/Canada: 1-866-GO-BUDDY
International: +599 717 5080/+599 789 5080
info@belmar-bonaire.com
www.belmar-bonaire.com
@belmaroceanfrontapartments

Buddy Dive Watersports
Buddy Dive Watersports is te vinden op 3 verschillende locaties op Bonaire,
handig verspreid over het eiland. Buddy Dive Watersports bedient gasten op
onze resorts, gasten die in huurwoningen verblijven en degenen die een dag
per cruise komen. Er is altijd een Buddy Dive Watersports-locatie voor u! Alle
Buddy Dive Watersports-locaties zijn PADI 5-ster resorts, Universal Referral-centra en DAN- Business members.
Buddy Dive Watersports maakt duiken al jaren makkelijk, comfortabel en leuk! Het ervaren, vriendelijke en meertalige personeel biedt service met persoonlijke aandacht om ervoor te zorgen dat uw
vakantie er een zal zijn om nooit te vergeten.
Alle Buddy Dive Watersport locaties bieden een (duik)winkel, duikflessen (lucht en Nitrox), materiaalverhuur, duikcursussen van beginners- tot professioneel niveau en begeleide (boot) duiken.
Speciaal voor gasten die in huurwoningen of appartementen verblijven, heeft Buddy Dive Watersports tankbezorgservice. Verse duikflessen kunnen dagelijks bij u thuis bezorgd worden.
Als u in de stad bent, kom dan langs in onze Buddy Dive Watersports winkel - Downtown Kralendijk
om te winkelen voor modieuze strandkleding, souvenirs en een breed scala aan duikuitrusting en
accessoires. Het personeel helpt u graag kiezen of adviseert u over uw volgende duikuitrusting.

Retail shop

Tank Delivery

Dive courses

Equipment rental

Bwezoek ons Watersports winkel aan de Kaya Libertador Simon Bolivar 6
+599 717 5085 - watersports@buddydive.com - www.buddydive.com/watersports

Reef Renewal
Bonaire

Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB) is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het beschermen en herstellen
van de koraalriffen van Bonaire door middel van grootschalige verspreiding en het “planten” van bedreigde koraalsoorten.
De Stichting is opgericht in 2012, toen de regering van Bonaire, gesteund door het Bonaire National Marine Park, een vergunning verleende aan RRFB om een
proefproject voor rifherstel te starten. Het project begon met de steun van Buddy Dive Resort en met slechts een paar koralen in één kwekerij en is sindsdien elk jaar
gegroeid. Tegenwoordig onderhoudt RRFB meer dan 14.000 koralen in acht verschillende koraalkwekerijen op het eiland.

In het begin verzamelde de Stichting verschillende genetische stammen

Dankzij de hulp van duikoperators en vrijwilligers zijn sinds 2013, 30.000

van hersthoorn- (Acropora cervicornis) en elandhoorn- (Acropora palmata)

gekweekte hertshoorn- en elandhoornkoralen terug geplant op het rif.

koraal. Deze koralen vormden de basis en werden in koraalkwekerijbomen
Door de ernstige dreiging waarmee onze riffen worden geconfronteerd,

opgehangen om groot en sterk te groeien.

breidt Reef Renewal Foundation Bonaire haar impact uit met nieuwe, inVandaag de dag groeien er vijf soorten koraal in de kwekerijen. De koralen

novatieve technieken om de riffen van Bonaire op grotere schaal een

worden periodiek gefragmenteerd om nieuwe generaties te produceren.

handje te helpen.

Duizenden fragmenten worden aan de bomen opgehangen om te groeien.
Na zes tot negen maanden in de kwekerijen, wanneer de koralen een ster-

Het herstellen van de koraalriffen van Bonaire tot de veerkrachtige, ge-

kere grootte hebben bereikt, worden ze uitgeplant op gedegradeerde riffen

zonde ecosystemen die ze vroeger waren, vraagt om inzet van de ge-

rond het eiland, de zogenaamde restaurantie plaatsen. Door veel verschil-

meenschap. Dus doe mee!

lende genetische soorten te kweken en uit te planten, draagt RRFB bij aan
de lokale genetische diversiteit en vergroot het de veerkracht van het rif.

Duik voor een doel! Volg de PADI Reef Renewal specialty-cursus om de
basistechnieken te leren die worden gebruikt bij restauratiewerkzaam-

Naarmate Reef Renewal Foundation Bonaire is gegroeid, heeft het meer

heden en word vrijwilliger.

steun gekregen van de lokale duikgemeenschap. Naast Buddy Dive wordt
RRFB nu ondersteund door zes andere duikoperators op het eiland. Alle

Doneer! Geef via een eenmalige of maandelijkse donatie aan Reef Re-

leden van de RRFB-duikcentra ’s ondersteunen de missie om de koraalriffen

newal Bonaire. Of neem materialen en benodigdheden mee van de on-

van Bonaire te beschermen en te herstellen door het uitvoeren van een

line verlanglijst van RRFB als een donatie in natura tijdens uw bezoek.

praktisch restauratie programma. Ook dienen ze als educatieve ambassadeurs. De kwekerijen en restauratie plaatsen die door elk duikcentrum

Adopteer! Adopteer een koraal of een kwekerijboom via het adoptiepro-

worden onderhouden, worden niet alleen gebruikt om koralen te kweken

gramma van RRFB. Bescherm de koraalriffen van Bonaire voor toekoms-

en uit te planten naar het rif, maar ook om duikers te trainen.

tige generatiesmet een blijvend nalatenschap.

Reef Renewal
Bonaire

www.reefrenewalbonaire.org		
@reefrenewalbonaire

info@reefrenewalbonaire.org
@reefrenewalbonaire

Ontdenk Bonaire
Het eiland ligt in het zuidelijke Caribisch gebied, buiten
de orkaangordel, vlakbij Aruba en Curaçao, die op 138
en 44 kilometer afstand liggen. Bonaire ligt op slechts
3 uur vliegen van Miami en ongeveer 10 uur vliegen
van Europa.
Sinds 10 oktober 2010 maakt Bonaire geen deel meer uit van de Nederlandse Antillen en is het een gemeente van Nederland. De officiële valuta
is echter de Amerikaanse dollar. De sterke banden met Nederland garanderen nog meer voordelen naast wat het eiland al te bieden heeft; goed
onderwijs, justitie en een stabiele financiële structuur die het welzijn van
zowel de bevolking van Bonaire als haar bezoekers dient.
Constante passaatwinden uit het oosten zorgen voor een aangenaam
briesje over het 294 vierkante kilometer grote eiland. Met een hoogte van
218 meter is de Brandaris het hoogste punt van Bonaire. Een gemiddelde
jaarlijkse regenval van 56 cm, een bijna constante watertemperatuur van
28 graden Celsius, en een iets hogere luchttemperatuur van 30 graden
Celsius, maken Bonaire tot een aangename omgeving voor uw vakantie.
De bevolking van Bonaire is een rijke mix van verschillende culturen en dateert uit ongeveer 1000 na Christus, het tijdperk van de Arawak-indianen,
toen de Caiquetios overvoeren vanuit wat nu Venezuela is. Op diverse archeologische vindplaatsen zijn nog sporen van hun cultuur te zien.
Aan het begin van de 17e eeuw werden slaven uit Afrika gehaald. Historische monumenten uit deze donkere periode zijn nog zichtbaar op het
eiland. Het meest in het oog springend en indrukwekkend zijn de slavenhutten op de zuidpunt van het eiland. Hoewel gedefinieerd door diversiteit,
wordt de rijke cultuur van Bonaire sterk beïnvloed door Afrikaanse elementen. Liederen en dansen van de slaven, gemaakt om met hun onmenselijke
behandeling om te gaan, worden door de mensen van Bonaire in leven
gehouden. Afrikaanse stijlen zijn creatief vermengd met invloeden van de
bewoners van het eiland, zoals de Spanjaarden en de Nederlanders.
Vriendelijk en warm zijn de beste manieren om de mensen achter de stralende glimlach te beschrijven waar Bonairianenbekend om staan. Hoewel
Nederlands en Papiaments de officiële talen zijn, wordt Engels en Spaans
door de meeste mensen gesproken. Het huren van een auto wordt sterk
aanbevolen, aangezien er geen openbaar vervoer is. Taxi’s zijn beschikbaar op de luchthaven of kunnen door uw hotel worden geregeld.

Aan de hoofdstraat van Bonaire, Kaya Grandi, vind je geen drukke en overvolle winkels met traditionele gadgets en souvenirs die je tegenkomt bij
andere Caribische toeristische bestemmingen. Het aanbod aan goederen
is zoals Bonaire zelf: divers en verrassend. Er zijn enkele winkels die sieraden van hoge kwaliteit aanbieden, terwijl andere kunst en handwerk van
lokale ambachtslieden verkopen.
De regering van Bonaire speelt al jaren een leidende rol bij het behoud
en de bescherming van de natuur op het eiland, zowel onder als boven
water. Het belangrijkste en meest bekend is natuurlijk het Bonaire National
Marine Park, dat 40 jaar geleden werd opgericht in een tijd dat mariene
parken nog onbekend waren.

Activiteiten
Consequent beoordeeld als een van de beste duikbestemmingen ter wereld en als pionier in het behoud van
de natuur, is Bonaire een droom voor elke duiker. Meer
dan 80 duikplekken, waarvan er vele gemakkelijk vanaf
de kust bereikbaar zijn, maken Bonaire echt tot de kantduikhoofdstad van de wereld.
Dit boemerangvormige eiland, 39 kilometer lang en 5-8 kilometer breed,
biedt echter ook een scala aan activiteiten voor degenen die niet duiken:

Windsurfen
Een van de beste activiteiten na het duiken is windsurfen. Bij Lac Bay,
aan de oostkant van Bonaire, vind je de perfecte omstandigheden voor
elk niveau. De constante passaatwinden die over het warme, heldere en
ondiepe water waaien, zorgen voor perfecte omstandigheden voor zowel
beginners als pro-riders. Zelfs als je zelf niet surft, kun je ontspannen in
een van de beachbars en kijken naar de trucs van de wereldkampioenen.

Kitesurfing
Bonaire is ook een paradijs voor kiteboarders. Er is een aangewezen plek
aan de zuidwestkust van Bonaire die ideaal is om te kiten: Atlantis Beach.
Zowel ervaren als beginnende kiters zullen zich thuis voelen op Bonaire. Er
zijn meerdere kite-scholen met internationaal gecertificeerde instructeurs
die deze coole sport kunnen leren aan degenen die klaar zijn om op de
wind te rijden.

Grotten verkennen
Bonaire heeft veel grottenstelsels; sommige zijn droog en andere hebben
meren en ondergelopen tunnels. Van de meer dan honderd grotten op
Bonaire zijn er slechts drie toegankelijk voor toeristen en mogen ze alleen
worden betreden onder toezicht van een gecertificeerde gids.

Kayaken
Naast duiken is kajakken een van de meest populaire activiteiten en er zijn
veel plekken te ontdekken. Volg een begeleide kajaktocht door de mangroven en leer meer over dit unieke ecosysteem. U zult versteld staan van
de 7,5 cm lange barracuda’s, upside-down jellies, kleurrijke sponzen en
“dansende” platwormen.

Snorkelen
Met meer dan 75 verschillende vissoorten op het ondiepe rif alleen al, is
snorkelen een geweldige activiteit voor het hele gezin. Jong of oud, iedereen die kan zwemmen en drijven kan snorkelen. Verschillende locaties

rond Klein Bonaire zijn een “must” voor snorkelaars om te ontdekken en
1000 Steps en Karpata langs de “toeristenweg” zijn ook prachtige snorkelplekken. Of combineer snorkelen en kajakken in de mangroven van
Bonaire.

Vogels kijken
Bijna tweehonderd vogelsoorten leven op het eiland en vogels kijken wint
aan populariteit. Tijdens een vogelspot-tour ontdekt u niet alleen de diversiteit van de vogelpopulatie van Bonaire, maar bezoekt u tegelijkertijd
locaties die u anders nooit zou ontdekken.

Mountain Biken
Op Bonaire zijn kilometerslange paden in kaart gebracht voor mountainbikers. Letterlijk, rond elke heuveltop zijn er verschillende vergezichten om
van te genieten. Met zo’n grote verscheidenheid aan routes waaruit u kunt
kiezen, kunnen we zeker een tour samenstellen die het beste bij uw interesse en fitnessniveau past.

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

$45

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

$75

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

$400

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

$600

Mask & Snorkel

$6

$30

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

$57

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 to change without prior notice

1- Tank Boat Night Dive

$65

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

Fluorescent Night Dive*
Light included.
* 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

$53

Lift bag / DSMB

CCR Rec

CCR Tec

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

$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.

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

(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.

All prices are subject to change without prior notice

$100

Marine Life

ID Map
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

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

Photo credit: ©New World Publications, fishid.com

The Caribbean Sea has many different fish species.
This overview shows you the fishes you will most likely meet when diving on Bonaire.

