
                                                                                                                   

 

 

 

Aankomst Curaçao 

 

Ons adres is: 

Kaya Artiko W20, Vista Royal, Jan Thiel. 

 

Zodra jullie geland zijn en op het punt staan om te vertrekken van Airport HATO graag even telefonisch contact 

opnemen met: Luisa Kroon Tel. 00599 662 5552. Zij staat dan voor jullie klaar bij de villa om de sleutels over te 

dragen en uitleg te geven. 

 

Er staan betrouwbare taxi’s bij Airport Hato. Het is ongeveer 20 minuten rijden naar de villa.  

 

Mocht je het fijn vinden dat wij voor jullie alvast een hapje en een drankje in de koelkast zetten mail dan je 

boodschappenlijstje aan Luisa. luisakroon@me.com. Zij rekent hiervoor 20% fee. De Albert Heijn is 700 mtr. van 

Riccavita verwijderd en iedere dag geopend van 8:00 tot 20:00 uur. Je kan op Curaçao gewoon water uit de kraan 

drinken. 

 

Mocht je zelf  vanaf het vliegveld naar Riccavita rijden, is het handig om de Waze app. of maps.me te downloaden. 

Deze apps zijn overigens ook handig tijdens je gehele verblijf op Curaçao. 

 

Rijd richting Caracasbaai, dan naar Jan Thiel, ga voor hotel Papagayo linksaf, rijd deze weg helemaal  af richting 

zee.  Aan het einde is een bocht naar links, ca. 100 meter verderop aan de linkerzijde vindt u villa & penthouse 

Riccavita. 

 

Als er nog vragen zijn betreft de boeking kunt je mailen naar: 

E mail: info@riccavita.nl 

 

Wij wensen jullie alvast een goede reis!  

 

Vriendelijke groet, 

Riccavita  

 

 

Simone Roodselaar 

 

 

 

PS Vergeet niet vooraf je emigration card online in te vullen. Dit scheelt veel tijd op het vliegveld in Curaçao. 

http://www.curacao.com/nl/directory/plan/reizen-naar-curacao/#!online-ed-card 
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