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Toerisme blijft in de lift
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - De groei
in het toerisme van de
afgelopen maanden
heeft zich in november voortgezet.
Volgens de Curaçao
Tourist Board (CTB) waren er in de voorlaatste
maand van het jaar 9 procent meer verblijfstoeristen (42.139) dan in dezelfde maand van 2013
(38.579). Net als in oktober
kwamen er meer toeristen
uit Zuid-Amerika dan uit
Europa, al is het verschil
klein: 37,8 procent tegen
36,6 procent van de
markt.
Voor het eerst sinds lange tijd vertoonde ook het
bezoek uit Noord-Amerika
weer groei: 12,2 procent.
Die komt voornamelijk
voor rekening van Canada
(82 procent meer bezoekers), terwijl het aantal bezoekers uit de Verenigde
Staten vrijwel gelijk bleef.
De toename van het aantal
Canadezen dat voor Curaçao koos is toe te schrijven
aan de start van vluchten
van Air Canada uit Toronto. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer
dan 10.000 Canadese toeristen naar het eiland gekomen. De CTB verwacht

dat Noord-Amerika verder
gaat groeien nu deze
maand de vluchten van
JetBlue uit New York zijn
begonnen en in januari
Air Canada vanuit Montreal naar Curaçao gaat
vliegen.
De groei van het toerisme uit Zuid-Amerika
was in november 14 procent. Venezuela is net als
in oktober het land waar

de meeste toeristen vandaan komen: 12.427, een
groei van 16 procent.
Nederland komt op de
tweede plaats met 11.372
mensen, een groei van 6
procent vergeleken met
vorig jaar. Brazilië en Colombia zijn ook grote
groeiers, maar het gaat
daarbij om relatief bescheiden aantallen. Net als
in oktober laat de Duitse

markt een lichte terugval
zien, een daling van 4 procent naar 1.891 mensen.
In de eerste elf maanden van 2014 kwamen
408.319 toeristen naar Curaçao, terwijl dat er vorig
jaar 400.581 waren. Dat
betekent dat er 2 procent
meer gasten op het eiland
verbleven. Europa is met
41 procent marktaandeel
(168.891 bezoekers) nog

Kerstkaarten ABC

Een kerstboom van drijfhout verzameld op Curaçao en op de gevoelige plaat gezet
aan de noordkant van het eiland; een plaat van Bonaire vol tekens en zelfs een kerstkaart van flamingo’s die boven de zee met ‘sneeuwkristallen’ vliegen. Stuk voor stuk
zeer originele kerstwensen kwamen binnen bij de redactie.
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steeds de grootste en kende een groei van 5 procent.
Vanuit
Zuid-Amerika
kwamen 4 procent meer
gasten (126.777) naar Curaçao. Omdat Europese
toeristen langer blijven is
het verschil in aantal nachten groter: Europa is goed
voor 52 procent, ZuidAmerika voor 27,7 procent.
Vanuit Noord-Amerika
is er over elf maanden nog
steeds een daling van 11
procent naar 58.126 toeristen (14 procent van de
markt). Vanuit het Caribisch gebied kwamen er
14 procent minder mensen, namelijk 31.007 (8
procent marktaandeel).
De meeste toeristen verblijven in de grote hotels
van meer dan 150 kamers
(30,7 procent). Bungalows
zijn goed voor 14,9 procent van de gasten, kleine
hotels voor 14,4 procent en
appartementen voor 6,5
procent. Veel toeristen geven een niet-geregistreerde verblijfplaats op (32,5
procent), waaronder verblijf bij familie of in een
privéwoning vallen.
Het
cruisetoerisme
blijft ook groeien. In november waren er 5 procent
meer passagiers (63.460)
en het aantal schepen dat
bij Curaçao aanmeerde
nam toe van 31 naar 33.
Over het jaar tot en met
november kwamen er 11
procent meer cruisetoeristen (552.249) en waren
er 4 procent meer schepen, namelijk 257 tegenover 246 vorig jaar.
De totale opbrengst uit
het toerisme is door de
CTB samen met het ministerie van Economische

Ontwikkeling berekend op
688,9 miljoen gulden in
elf maanden. Europa is
goed voor 311,6 miljoen,
Zuid-Amerika voor 198,2
miljoen en Noord-Amerika voor 112,7 miljoen gulden.

EXTRA!

KERSTBIJLAGE
Het Antilliaans
Dagblad biedt u vandaag naast de gewone
krant een speciale
kerstbijlage aan. Met
daarin aandacht voor
literatuur, recepten,
kerstmuziek, gedichten
en verhalen. In de
kerstkrant leest u
onder andere over de
kerstboom die met zijn
tijd meegaat, mensen
die op deze bijzondere
feestdag jarig zijn maar
ook over het kersttafereel van glas-in-lood bij
het Sint Elisabeth
Hospitaal. De directie
en het voltallig personeel van het Antilliaans
Dagblad wensen u een
Bon Pasku toe!

