
Curaçao is de 31e bestemming
voor JetBlue in het Caribisch ge-
bied. De Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappij vliegt ook al
naar Aruba en Sint Maarten.
Palm liet gisteren weten dat het,
na jaren van onderhandelen, nu
eindelijk zo ver is. De minister
van Economische Ontwikkeling
sprak gisteren de hoop uit dat de
route zo interessant en belang-
rijk blijkt voor het Curaçaose toe-
risme dat het snel naar meerde-
re vluchten kan worden uitge-
breid. 

,,We zijn heel enthousiast om
onze klanten de enige non-stop-
route van New York naar Cura-
çao en meerdere non-stopvluch-
ten binnen het Caribisch gebied
aan te bieden”, zo heeft Robin
Hayes, de directeur van JetBlue,
gisteren in een schriftelijke ver-
klaring laten weten. ,,Dit eiland
is onze 31e bestemming in het
Caribisch gebied en is een favo-
riet onder duikliefhebbers van-
wege de gezonde koraalriffen.
Het eiland wordt, vanwege haar
ongerepte stranden en helder
water, als één van de mooiste
Caribische eilanden beschouwd.
Deze natuurlijke attracties ma-
ken van het eiland een natuur-
lijke keuze voor JetBlue.” 

Het is vooralsnog onduidelijk
of Curaçao garant moet staan
voor de stoelen op de vluchten
van JetBlue van en naar Cura-
çao. Hugo Clarinda, de waarne-
mend directeur van Curaçao
Tourist Board (CTB), laat desge-
vraagd weten dat er over het
commercieel akkoord tussen
JetBlue en Curaçao geen mede-
delingen worden gedaan. ,,We
moeten het vertrouwelijke ge-

deelte dat door JetBlue is aange-
vraagd respecteren”, aldus Clar-
inda die verder liet weten dat er
van Curaçao wel sprake is van
investeringen voor onder andere
marketing. ,,We gaan er zelf ook

geld in stoppen, maar de details
kan ik niet geven.” De recht-
streekse vluchten van JetBlue
vanaf JFK Airport in New York
naar Curaçao zullen met een
Airbus 320 worden uitgevoerd.

Het toestel beschikt over 150
stoelen. In het begin zal JetBlue
om 9.00 uur vanaf JFK vertrek-
ken en om 14.30 uur op Curaçao
aankomen. Vervolgens zal het
toestel om 15.30 uur weer uit Cu-

raçao vertrekken en om 19.15
uur op JFK Airport aankomen.
,,Dit zijn in ieder geval de tijden
die in het begin zullen worden
gehanteerd. Dat kan later altijd
veranderen”, aldus Clarinda. 
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2 Keer per
week naar
New York
JetBlue vanaf 2 december op dinsdag 
en zaterdag van en naar Curaçao
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met ingang van 2 december zal JetBlue
Airlines, met in New York het hoofdkantoor, twee keer
per week - op dinsdag en zaterdag - van New York naar
Curaçao vliegen. Dat heeft minister Stanley Palm (PAIS)
van Economische Ontwikkeling gisteren tijdens een
persconferentie bekendgemaakt. 

Tijdens een persconferentie kondigden de toerismepartners - vlnr. Ralph Blanchard van CAP, Liza
Dindial van Chata, minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm, Maurice Adriaens van CAH
en Hugo Clarinda van CTB de komst aan van JetBlue. FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Hotel Kurá Hulan-
da Otrobanda gaat voortaan ver-
der onder de naam Sonesta Kurá
Hulanda Village & Spa. Dat
heeft Jeanette Bonet van het ma-
nagementteam van de Kurá Hu-
landa hotels gisteren tijdens een
persconferentie bekendge-
maakt. Nadat zowel Hotel Kurá
Hulanda Otrobanda als Kurá

Hulanda Lodge te Westpunt
eind vorig jaar failliet werden
verklaard, zijn beide hotels over-
genomen door GHL Hoteles,
die namens verschillende
brands bemiddelt. In mei maak-
te deze krant al bekend dat de
twee hotels vanaf de zomer ver-

der zullen gaan onder de vlag
van Sonesta en gisteren maakte
Bonet bekend dat het eindelijk
zover is voor het hotel in Otro-
banda. ,,Ik heb gisteravond
(dinsdagavond, red.) laat de be-
vestiging van de ondertekening
binnengekregen”, aldus Bonet.

Voor wat betreft de Lodge hoopt
Bonet dat ook hiervoor aan het
einde van het jaar bekend kan
worden gemaakt dat het door
Sonesta is overgenomen. 

Sonesta heeft al 70 jaar een
goede naam op het gebied van
dienstverlening. De keten staat

erom bekend de verwachtingen
van haar gasten te overtreffen.
Sonesta heeft vestigingen in de
VS, Midden- en Latijns-Ameri-
ka, het Caribisch gebied en
Egypte. In 2011 beschikte de ke-
ten nog over 32 hotels met een
capaciteit van 6.595 kamers, in
2013 namen de aantallen toe en
had de keten 58 hotels met een
capaciteit van 11.216 kamers.

Kurá Hulanda wordt Sonesta


