Vanaf 1 november 2011

Frequentie

Dagelijks (soms 2 x per dag)

Dagelijks

1 x per week (v.a. nov
2011)

Nonstop = geen
tussenlanding

Tussenstop

Vliegduur (uur/min)
Schiphol-Curaçao
Curaçao-Schiphol

Naar Curaçao:
maandag (2x) /woensdag /

Naar Curaçao:
1-2 x per week, ga naar

Naar Curaçao:
dinsdag

donderdag / zaterdag (2x)

de link van Arkefly

Naar Amsterdam:
dagelijks

Naar Amsterdam:
Meestal

Naar Düsseldorf:
dinsdag

Naar Curaçao:
dinsdag/vrijdag/zondag (stop
op St Maarten)

Naar Curaçao:
Alle overige dagen (5-6 x per
week)

n.v.t.

Naar Amsterdam:
maandag (1x)/zaterdag (1x)
(stop op Bonaire)

Naar Amsterdam:
1-2 x per week, ga naar
de link van Arkefly
10:00 uur

9:35 (met stop: ca. 11:05)
9:10 (met stop ca. 11:00)

12:00
9:45 (met stop: 11:30)

Boeing 747
Op maandag/zaterdag via
Bonaire: MD 11

Boeing 767

Airbus 330-200

Beenruimte

Economy: 79 cm
Comfort: 89 cm
Business: 150 cm

Economy: 76 cm
Comfort: 84 cm
PremiumComfort: 94 cm

Economy: 75 cm
XLarge: geen voorstoel
aanwezig (vrije ruimte)
Business: 137 cm

Ruimbagage

Economy: 1 stuk, max 23 kg
Business: 3 stuks, max 23
kg/stuk

Economy: 25 kg
Comfort: 35 kg
PremiumComfort: 45 kg

Economy: 20 kg
Business: 30 kg

Handbagage max.

Economy: 1 stuk, max. 12 kg
totaal
Business: 2 stuks, max 18 kg

1 stuk bagage, max. 10 kg

Economy: 1 stuk, max. 6
kg
Business: 2 stuks, elk max

Type vliegtuig

totaal

6 kg

Kosten overbagage

Van € 55,00 tot € 300,00 per
koffer

€ 12,00 per kilo

€ 30,00/kg; voordeliger
vooruit te boeken

Entertainment

Personal Video Systeem met
keuze uit diverse films,
muziek en games (gratis)

Personal Video Systeem met
films/muziek (tegen betaling,
gratis in Premium Comfort)

Economy: centraal video
Business: personal video,
beperkte keuze (6 films)

330 dagen vooruit

Ca. 4-6 maanden vooruit

330 dagen vooruit

www.klm.nl

www.arkefly.nl

www.airberlin.com

Ja, 30 uur voor vertrek

Ja, tussen 3 weken en 3 dagen
voor vertrek i.c.m. met
stoelreservering

Ja, 30 uur voor vertrek

Tevoren te boeken
Online boeken?
Online inchecken?

Stoel reserveren?

Ja, online na boeking, gratis

Ja, 21 tot 3 dagen voor
vertrek;
kosten € 10 p.p. per
vluchtsegment

Ja, bij boeking tegen
kosten (vanaf €
15,00/stoel/segment)

Onderstaande waarderingen zijn op basis van ervaringen van gasten, vrienden en familie
Vliegt op tijd

*****

**

Nog geen informatie

***

**

Nog geen informatie

Service aan boord

****

***

Nog geen informatie

Kwaliteit maaltijden

****

***

Nog geen informatie

Beenruimte
goedkoopste klasse

**

*

Nog geen informatie

Beenruimte duurste

****

***

Nog geen informatie

****

* (* * *)betalen apart

Nog geen informatie

Afhandeling/service
bij vertragingen

klasse
Entertainment aan
boord

NB: Alle hiervoor gegeven informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie is
afkomstig van de luchtvaartmaatschappijen en wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid
ervan.
Wilt u uw vakantie op Curaçao eens combineren met een ander gebied, dan kan dat dus
prima. Het combineren van uw reis met de andere eilanden in het Caribisch gebied, Suriname
of de landen in het noordelijk gedeelte van Zuid-Amerika is, door de sterk verbeterde
vliegverbindingen van de regionale luchtvaartmaatschappijen, nu heel goed mogelijk en ook
de prijzen zijn aanzienlijk concurrerender dan een aantal jaren geleden. De belangrijkste
airlines die vanaf Curaçao vertrekken zijnInsel Air enDutch Antilles Express. De
verbindingen zijn redelijk betrouwbaar en de langdurige vertragingen uit het verleden komen
nauwelijks meer voor.
Vertragingen en annuleringen
Helaas hebben luchtvaartmaatschappijen soms te
maken met vertragingen en, in een enkel geval, een
annulering van een vlucht. Dat kan het begin of het
eind van uw vakantie op Curaçao soms vervelend
verstoren.
De oorzaken zijn divers: ze variëren van overmacht
(bijvoorbeeld weersomstandigheden), defecten in het
toestel tot een 'te krappe dienstregeling', waardoor
een simpele vertraging soms nog een aantal dagen
merkbaar is.

