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Bonaire

Data:

vrijdag 6 maart t/m vrijdag 20 maart 2020.

Aantal dagen:
Reisleiding:
Reissom:

Inschrijfgeld:
Soort reis:
Thema:
Zwaarte:
Aantal deelnemers:
Informatie:
Telefoon:
Email:

15
Herman Sieben en lokale gidsen.
€ 2900,- (*) Prijs bij benadering, o.a. afhankelijk van koers van Am. dollar en
andere kosten); toeslag bij 1-persoonskamer, korting bij gebruik 3- en 4persoonskamers.
€ 305,vliegtuig, bus, hotel, volpension.
koralen, landschap, flora en fauna (m.n. vogels en zeedieren).
2 schoentjes (o.a. wandelingen met relatief hoge temperatuur en snorkelen!)
8 minimaal, 14 maximaal.
Herman Sieben
06-20898748
h-sieben@home.nl

Opgeven:

vóór 1 december 2019.

Bonaire is een droog eiland met een ruige schoonheid, gevormd uit oude, fossiele koraalriffen. Het is
iets groter dan Texel. In de omringende warme, heldere zee bevinden zich ongerepte, eindeloze
franjekoraalriffen die het leefgebied vormen van talloze vissoorten.
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De prachtige koraalriffen van Bonaire zijn het leefgebied van bijna elke soort hard en zacht koraal die
men vindt in het Caribisch gebied. Meer dan 500 vissoorten leven hier, waarmee het tot de
gezondste en rijkst ontwikkelde koraalriffen van de gehele regio behoort. De ontoegankelijke
mangroven bieden nestplaatsen en een veilig leefgebied aan fregatvogels, reigers, flamingo’s,
pelikanen en visarenden. De zeegrasbedden in de lagune zijn een belangrijke kraamkamer voor
rifvissen en een foerageergebied voor de bedreigde grote kroonslak en groene schildpad.

Washington Slagbaai Nationaal Park, opgericht in 1969, is het oudste en grootste beschermde
natuurgebied in de Nederlandse Cariben. Het vormt een leefgebied van meer dan 35 km² voor de
lokale soorten van het eiland zoals flamingo’s, papegaaien en leguanen. De stranden langs de 15
kilometer lange kustlijn van het park bieden de belangrijkste nestlocatie voor de vier soorten
zeeschildpadden die men aantreft in de Cariben.
Het Bonaire Nationaal Onderwater Park, opgericht in 1979, omvat 27 km² aan franjerif,
zeegrasvelden en mangroven. Bonaires koraalriffen beginnen direct aan de waterlijn en strekken zich
uit tot 300 meter uit de kust. Het onderwaterpark heeft een fantastische natuurlijke diversiteit en
vormt het leefgebied voor een verbazingwekkend rijk zeeleven. Naast het ontdekken via
snorkelexcursies van de onderwaterwereld, zal deze reis zich ook richten op de vele facetten van de
flora en fauna van Bonaire: vogels (o.a. trekvogels naar N-Amerika), (nacht- en dag-)vlinders, libellen,
planten en reptielen. In die 2 weken moet het mogelijk zijn om 100 soorten vogels te kunnen
ontdekken.
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O.a. zullen we een snorkeltocht met een catamaran maken, kajakken door de mangrove, vogels en
libellen spotten bij het enige zoetwatermeer, een dagtocht naar Klein Bonaire maken en de
Brandaris, de hoogste berg van Bonaire beklimmen. Lokale natuurspecialisten hebben toegezegd om
enige excursies te leiden. De reisleider kent de vis– en vogelfauna van het eiland. Vanzelfsprekend zal
ook aandacht besteed worden aan de boeiende geschiedenis van Bonaire.
De reisleider heeft 2 jaar op Bonaire gewoond en was daar directeur van STINAPA, de nationale
parken-beheerder.
Er wordt overnacht in een (appartementen-)hotel. Geluncht (lunchpakket) en gedineerd wordt op
verschillende locaties op het eiland.
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