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HOTEL DOLPHIN SUITES

‘BON BINI!’

Dolphin Suites opende haar deuren in maart 2009 en is het eerste Caribische hotel dat speciaal is ingericht voor 
ieder type gast, in het bijzonder gasten met speciale behoeftes.
Dit bijzondere hotel onderscheidt zich door een combinatie van kleinschaligheid en oog voor detail. De stijlvolle 
aankleding maar vooral ook de aandacht en service voor iedere individuele gast, maken dat u zich bij Dolphin 
Suites zeker thuis zult voelen. 
Ook de ligging van het hotel is bijzonder gunstig, op loopafstand van diverse attracties waaronder het Sea 
Aquarium, prachtige stranden met duikscholen, restaurants en het Dolfijn Therapiecentrum. 
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ONZE ACCOMODATIES

‘DRUMI DUSHI’

Het hotel beschikt over 13 suites, 7 kamers en 1 studio. Onze accomodaties kenmerken zich door hun
ruime opzet en strakke, stijlvolle aankleding, met een overvloed aan natuurlijk daglicht. Het interieur is,
door een harmonieuze keuze van moderne materialen en design, een lust voor het oog. Iedere
accomodatie is voorzien van een keuken of kitchenette, verbrede deuropeningen, een aangepaste
badkamer, een slaapbank, dvd speler, flat screen televisie en een wireless internetverbinding. Meerdere
aanpassingen in de accomodatie zijn mogelijk op aanvraag.
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SUITES (13)

De sfeervolle suites beschikken over twee slaapkamers, een aparte woonruimte, een volledig ingerichte
keuken en een buitenbalkon. De suite biedt een uitzicht op de omliggende hotels en de zee, is geschikt voor
4 tot maximaal 5 personen en biedt:

- Ruime badkamer met steungrepen en douchestoel
- Twee 2-persoons slaapkamers; een slaapkamer met queen-size bed. De 2e slaapkamer met 2 losse bedden
- Ruime woonkamer met slaapbank, kabeltelevisie, DVD-speler, telefoon, wireless internetverbinding en
plafondfan

- Volledig ingerichte keuken met magnetron/oven, koelkast, koffiezetapparaat, electrische kookplaat en
vaatwasser

- Ruim balkon met uitzicht op zee
- Airconditioning in beide slaapkamers
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1 suite kan verbonden worden met een kamer, waardoor een familie suite aangeboden kan worden voor 6
tot 7 personen.
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STUDIO (1)

De studio is, met zijn zeer hoge
plafonds en zeezicht, ons
paradepaardje voor gasten die
nog iets meer exclusiviteit willen.
De studio combineert het slaap-
en woongedeelte met een
keuken.
De faciliteiten zijn gelijk aan de
suite. De ruimte is geschikt voor 2
tot maximaal 3 personen.
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KAMER (7)

De standaard kamers vindt u op de begane grond en beschikken over een eigen terras.
De kamers hebben zicht op de omliggende hotels en beschikken, net als de studio, over
1 ruimte waarin woon- met slaap gedeelte is gecombineerd. De kamer is geschikt voor 2
tot maximaal 3 personen en beschikt over de volgende faciliteiten;

- Air conditioning in de gehele kamer
- Badkamer met extra steungrepen en douchestoel
- Queen-size bed
- Kabeltelevisie, DVD-speler, telefoon, wireless internetverbinding
- Woongedeelte met slaapbank
- Kitchenette met koelkast, combi-magnetron met oven en koffie-en thee faciliteiten
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FACILITEITEN

Een selectie van de faciliteiten in het hotel;

- Zwembad area met kinderspeelgoed
- Bibliotheek/ lounge  met onbeperkt koffie en thee
- BBQ ruimte – incl. BBQ in bruikleen
- Opfrisruimte
- Receptie / tourinformatiebalie (ook autoverhuur)
- Wireless internet verbinding door het gehele hotel
- Kluis
- Babybedje en –stoel
- Strijkfaciliteiten op kamers
- Wasfaciliteiten in lobby
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- Wasfaciliteiten in lobby
- Bagageruimte
- Brucker Biofeedback Therapie Center
- Hotel Souvenirs; o.a. kaarten en postzegels
- Hulp artikellen
- Activiteiten programma voor “jong en oud”
- Transfer vanaf luchthaven (ook rolstoeltoegankelijk)
- Restaurant faciliteiten gelegen op 100m van hotel
- Toegang tot Sea Aquarium
- Toegang tot strand (gelegen op 100m afstand)





…makes everybody 
feel at home

Dolphin assisted 

therapy and 

Brucker 

Biofeedback

Therapy…

… the possibility 
of 24/7 care on 
demand…

… for everybody 
with special 
wishes or special 
needs…

DIENSTVERLENING

Geniet van onze persoonlijke service zoals een
dagelijks krant of de mogelijkheid om boodschappen
in uw kamer te laten bezorgen. 

Een selectie van onze dienstverlening: 

- Auto verhuur
- Tour informatiebalie (incl. rolstoeltoegankelijke tours)
- Post service
-Wekker service
- Boodschappen service 
- Ontbijt pakket te bestellen
- Twee maal dagelijks supermarket shuttle
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- Twee maal dagelijks supermarket shuttle
- Oppas service
- Dagelijkse krant
- Vluchten informatie
- 24/7 zorg op aanvraag
- Hotel arts 
- Concierge service
- Dagelijks schoonmaak
- Strandhanddoeken dagelijks te wisselen
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Ver van huis

maar toch als thuis!
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THERAPIE EN VERPLEEG- PROGRAMMA

De standaard faciliteiten in de accomodaties omvatten breede deurposten, een aangepaste badkamer met 
steungrepen, open douche, aangepast toilet en een douchstoel. Hiernaast beschikken de suites over 2 
verhoogde, losse bedden met de mogelijkheid om beschermrekken aan beide zijden van het bed te plaatsen. 

Op aanvraag kunnen wij de volgende u zorg en oppas service bieden.  Een offerte op maat stelt onze
reserveringscoordinator graag voor u samen; reservations@dolphinuites-curacao.com

Om uw verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken, met de gemakken die uzelf thuis ook ervaart, bieden
wij u een breedt assortiment aan hulpartikellen. Wij voorzien u graag van een bestellijst op aanvraag via; 
reservations@dolphinsuites-curacao.com
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THERAPIE PROGRAMMA’S

Dolphin Suites verzorgt de gewenste accomodatie voor
gasten die deelnemen aan het dolfijn ondersteundend
therapie programma, gelegen op loopafstand van 
Dolphin Suites. 

CDTC- Curacao Dolphin Therapy Research Center

CDTC biedt kinderen met een lichamelijk en/of 
geestelijke beperking en hun families de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een uniek therapie programma, 
waarbij de interactie met dolfijnen een essentieel 
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waarbij de interactie met dolfijnen een essentieel 
aspect vormen. De therapie bij CDTC wordt uitgevoerd 
volgens de principes van gedragstherapie (operante
conditionering).

De interactie, op spelende wijze, met de dolfijn vormt
een krachtige beloning voor het kind zodra een
oefening succesvol is afgerond. Deze mate van 
motivatie stimuleert het kind om extra hard te werken
aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. 

Dolfijn ondersteunende therapie is geschikt voor
mensen vanaf 3 jaar en ouder met een geestelijke- of 
lichamelijke vorm van een beperking zoals; autisme, 
hersenletsel, letsel aan het zenuwstelstel, 
ontwikkelingsachterstand, syndroom van down, apraxia
en dystonia. 
Bekijk voor meer informatie de website:
www.curacaodolphintherapy.com
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BRUCKER BIOFEEDBACK CENTRUM

De Brucker– Biofeedback– Methode is bedoeld voor mensen waarbij de aansturing van de spieren verstoord is. Dit 
kan zich bijvoorbeeld uitten in spasme, een verstoord looppatroon of coördinatie problemen.
De nog werkende zenuwcellen leren een deel van de functie van de beschadigde hersen– en ruggenmergcellen 
over te nemen. 

Op de huid worden elektroden geplaatst waardoor neuronmusculaire signalen kunnen worden geregistreerd. 
Deze signalen worden op een beeldscherm zichtbaar gemaakt waardoor de patiënt leert op de juiste manier zijn 
aangedane spieren te gebruiken. Hierdoor kan de patiënt in staat zijn deze spieren tijdens alledaagse dingen 
beter in te zetten. 
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beter in te zetten. 

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met onze hoofd therapeut Matthias Krieger: 
info@bruckerbiofeedbackcuracao.net



Ontdek de schoonheid 
van Curaçao!
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OMLIGGENDE ACTIVITEITEN

Dolphin Suites is gelegen op loopafstand van het Sea
Aquarium; alle activiteiten zijn toegankelijk voor gasten 
met speciale behoeften en zijn  inclusief ondersteuning op 
aanvraag.

SEA AQUARIUM

Gasten van Dolphin Suites hebben gratis toegang tot het 
Sea Aquarium park. Het park biedt een unieke combinatie 
van observatie, informatie, educatie en interactie. 
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van observatie, informatie, educatie en interactie. 
Gedurende de dag biedt het park voedingsdemonstraties 
en diverse shows waarbij de gasten kunnen communiceren 
met-, en leren over de dieren. Gasten kunnen tevens 
genieten van de training demonstraties en shows met de 
zeeleeuwen en dolfijnen.
Bekijk voor meer informatie de website:
www.curacao-sea-aquarium.com

PELICAN BOOTTOCHTEN

Een boottocht is een van de beste manieren om het eiland 
te ontdekken. De dichtstbijzijnde haven ligt
Bij het Sea Aquarium waar de boot “The Pelican” 
vertrekt voor trips langs de kustlijn van Curacao. Ze 
bieden een grote keuzen uit trips zoals het ontdekken 
van de oost of zuid kust bij daglicht of bij zonsondergang.
Speciale thema cruises worden ook georganiseerd. De 
boot is toegankelijk voor rolstoel gebruikers. 
Bekijk voor meer informatie de website:
www.pelicanboattrips.com
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SUBSTATION CURACAO

Substation Curacao lanceert de Curasub, werelds meest
spectaculaire submarine voor toeristen. De Curasub gaat 
vier keer per dag naar beneden vanaf het Sea Aquarium 
naar onbereikbare dieptes voor duikers. 
De passagiers maken een onvergetelijke reis naar plekken
waar maar weinig mensen zijn geweest. De kleurrijke vissen,
koraal en oude schipwrakken zijn perfect zichtbaar in het
kristalheldere water dat Curacao omringt. Deze duik heeft 
geen druk veranderingen en zodoende geen effect op het
lichaam, zoals wel het geval is bij SCUBA-diving en
submarine-diving. Dit betekent dat mensen die door 
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submarine-diving. Dit betekent dat mensen die door 
medische redenen niet fit genoeg zijn om te duiken, bijna 
altijd wel in een submarine mogen duiken. Mensen met 
een lichamelijke beperking, oorproblemen, hartfalen, 
longproblemen etc. kunnen duiken met de submarine.
Bekijk voor meer informatie de website:
www.substation-curacao.com

ANIMAL ENCOUNTERS

Duik door onze natuurlijke lagune bij het Sea Aquarium 
en bekijk de meest bijzondere zeedieren van dichtbij.
Een door duikmasters begeleidt programma wordt 
aangeboden door de avontuurlijke onderwaterwereld,
waar men kennis maakt met schildpadden, vissen en 
zelfs haaien. Dit programma is een unieke mogelijkheid 
voor iedereen die niet alleen van duiken of snorkelen
houdt, maar ook meer wil weten over alle dieren die
zich onder het wateroppervlak bevinden.
Bekijk voor meer informatie de website: 
www.oceanencounters.com/animal-encounters
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DOLPHIN SWIM

Dolphin Academy biedt de mogelijkheid om met 
dolfijnen te zwemmen, te aaien en contact te hebben
in de natuurlijke dolfijn basins. De deelnemer zal ze 
verschillende signalen geven waardoor de dolfijnen 
gaan zingen, spinnen en zwaaien. Voor de rugvin rit
zullen twee dolfijnen de deelnemer ophalen waarna 
de deelnemer de rugvinnen vasthoudt en mee 
getrokken wordt door het water.
Bezoek voor meer informatie de website: 
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Bezoek voor meer informatie de website: 
www.dolphin-academy.com

SPECIAL DOLPHIN ENCOUNTER

Dit programma biedt een ontmoeting met de 
dolfijnen voor mensen die niet in staat zijn te
zwemmen of niet zelfstandig het water in 
kunnen. Je kunt de dolfijn aanraken, knuffelen 
en kussen. De nodige assistentie om de Dolphin 
Encounter uit te kunnen voeren zal door de 
trainer en specialisten aangeboden worden. 
Gasten die geïnteresseerd zijn in de Encounter
kunnen een formulier invullen dat de 
mogelijkheden evalueert (vraag de Encounter
aan voor aankomst bij onze reserveringscoordinator-
reservations@dolphinsuites-curacao.com). 
De uiteindelijke toestemming kan pas gegeven 
worden na een ontmoeting met één van 
onze therapeuten. 
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EILANDTOUR VAN JOSEPH CARES

Joseph Cares is een bedrijf op  Curacao dat zich 
specialiseert in het aanbieden van transfer en 
services voor mensen met speciale behoeften. De 
service omvat zowel tours en transport als het 
aanbieden van benodigde begeleiding tijdens de 
trip. Joseph Cares geeft de mogelijkheid om de 
verschillende natuurgebieden en cultuur van het 
eiland te ontdekken in een toegankelijke omgeving 
samen met de hulp en assistentie die de persoon 
nodig heeft. De werknemers staan voor u klaar om u 
te voorzien van een zo goed mogelijke service.
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te voorzien van een zo goed mogelijke service.

DUIKEN

Met meer dan 65 duikplekken met kleurrijk zeeleven, 
grotten, wrakken en uitdagende drop-offs, is 
Curacao één van de Caribische topbestemmingen 
voor duikers. Het Curious2Dive duikcentrum handelt 
volgens zijn visie: als je kunt ademen, dan kun je 
duiken. De duikschool biedt PADI, WOSD en IAHD 
duikcursussen en biedt tevens de mogelijkheid om te 
duiken met dolfijnen. De duikschool is 
gespecialiseerd in het duiken met gasten met een 
bijzondere behoefte. De duikinstructeur bezoekt u 
op onze locatie en stemt de duikmogelijkheden met 
u af.  Bezoek voor meer informatie de website:
www.curious2dive.com
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CONTACT

Dolphin Suites

Bapor Kibra z/n

Willemstad, Curaçao,

Netherlands Antilles

T (005999) 465 2700

F (005999) 465 2701

www.dolphinsuites-curacao.com
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Tot u dienst!


