
 

 

 

 

 

 

 

Daarom Acoya Curaçao Resort, Villas & Spa! 
Reizen naar Curaçao is al geweldig, verblijven in Acoya Curaçao Resort, Villas & 
Spa maakt het geheel compleet. Het is een van de beste Resorts op het prachtige 

eiland Curaçao en biedt een unieke ervaring voor vakantiegangers die op zoek zijn 
naar luxe & comfortabele accommodaties, uitstekende voorzieningen en 

activiteiten, en een geweldige klantenservice in een prachtige omgeving. In deze 
nieuwsbrief informeren we je graag over waarom Acoya Curaçao Resort, Villas & 

Spa de perfecte locatie is voor jouw reizigers. 
 

Wil je meer informatie over Acoya Curaçao Resort Villas en Spa? Neem dan contact 
met ons op. 

Contact 

 

 

 

 

PERFECTE LOCATIE 

mailto:info@globactive.nl


  

 

Acoya Curaçao Resort, Villas & Spa ligt in een rustige buurt van Willemstad, de 
hoofdstad van Curaçao. Het is gelegen op slechts 10 minuten rijden van de 

luchthaven en op enkele minuten rijden van het strand en andere populaire 
toeristische attracties. De centrale ligging van het Resort maakt het een 

uitstekende uitvalsbasis om het eiland te verkennen. 

 

 

LUXE ACCOMMODATIES 

  

Acoya Curaçao Resort, Villas & Spa biedt een breed scala aan accommodaties, 
waaronder ruime kamers, appartementen en luxe villa's met privézwembaden. De 

accommodaties zijn modern en comfortabel en bieden een ontspannen sfeer. De 
kamers zijn voorzien van alle gemakken die je mag verwachten van een luxe 



 

resort, zoals airconditioning, een flatscreen-tv, een kluisje, een minibar en gratis 
wifi. 

Meer info  

 

 

 

GASTVRIJHEID & SERVICES 

  

 

Het personeel van het Acoya Curaçao Resort, Villas & Spa staat bekend om hun 
vriendelijkheid en uitstekende service. Ze zijn altijd beschikbaar om te helpen en 
zorgen ervoor dat gasten een geweldige ervaring hebben tijdens hun verblijf. Het 

personeel is meertalig en kan helpen bij het boeken van excursies, het regelen van 
een huurauto of het aanbevelen van restaurants en bezienswaardigheden. 

 

 

FACILITEITEN 

https://www.acoyacuracao.com/nl/Accommodaties


  

 

Het resort beschikt over uitstekende voorzieningen, waaronder een groot 
zwembad, een kinderzwembad, een fitnesscentrum, tennisbanen en een spa. Er 
zijn ook verschillende restaurants en bars op het terrein. Het zwembad is perfect 
om te ontspannen en te genieten van de zon, terwijl de spa je reizigers de ultieme 

ontspanning biedt met massages, gezichtsbehandelingen en andere 
schoonheidsbehandelingen. Voor sportieve gasten is er een fitnesscentrum en 

tennisbanen beschikbaar om fit te blijven tijdens de vakantie. 

Meer info  

 

 

 

ACTIVITEITEN 

  

https://www.acoyacuracao.com/nl/amenities


 

Het resort biedt een breed scala aan activiteiten, waaronder watersporten, 
snorkelen en duiken. Er zijn ook verschillende excursies beschikbaar, waaronder 

rondleidingen door de stad en boottochten. Als je reizigers het eiland willen 
ontdekken, dan kunnen ze deelnemen aan een van de excursies die wordt 
aangeboden door het resort. Hierbij kun je denken aan een bezoek aan het 

prachtige Christoffelpark, een bezoek aan de Curaçao Ostrich Farm of een bezoek 
aan het Curaçao Sea Aquarium. 

 
 

 

 


