
Checklist vakantie Curacao 

-> Denk je aan het activeren van je bankpas voor het buitenland? 
-> En is je paspoort nog geldig? En dat van je kinderen? 
-> Het schijnt dat je meer spullen kwijt kan in je koffer als je het oprolt. 
-> Creditcard mee? 
-> Hoe zit het met je reisverzekering? 

volwassenen: kleding 

- Korte broeken/jurken/rokjes: Ruim voldoende 
- Lange broek of legging: 1 - 2 (ik heb zo'n katoenen nike legging die ik heerlijk vind 
voor in de avond) 
- T-shirts & Tops: Ruim voldoende, het is echt warm dus je hebt het nodig. 
- Vest/trui/lange mouwen shirt: 1- 3 Als je snel verbrandt is een lange mouwen shirt 
ook handig voor overdag. Of een UV-shirt 
- Schoenen + slippers: als je gaat wandelen dan zijn schoenen handig vanwege de 
stekels op de grond! 
- Ondergoed/sokken 
- Eventueel kleding voor uitgaan 

Checklist vakantie Curacao kinderen 

- Korte broeken/Rokjes/Jurken: ruim voldoende 
- Lange broek 1-2. Voor mijn dochter had ik een aantal leggings mee. 
- T-shirts/hemd: heel veel 
- Vest/trui/tshirt met lange mouwen: een aantal 
- Schoenen/slippers/waterschoenen (eventueel) 
- Ondergoed/sokken 
- Zwemkleding en als je het hebt: je snorkel. 

Checklist vakantie Curacao: baby & peuter 

- Rompers (ik nam rompers met schouders mee, zodat die niet zouden verbranden) 
- leggings/broeken 
- Trui/vest 
- Schoentjes/slippers 
- Sokken 
- Luiers en zwemluiers 
- Hoed 
- Billendoekjes 
- Overig verzorgingsmateriaal 
- Knuffel 
- Eventueel eigen (dunne) slaapzak: vaak krijg je in een hotel een lakentje bij het 
bedje. Mijn kinderen slapen beter in een slaapzak. 
- Zwemkleding 
- Speelgoed en boekjes 

https://livinglienlife.nl/wandeling-hofi-pastor-curacao/
https://livinglienlife.nl/curacao-on-a-budget-nederlandse-versie/


Checklist vakantie Curacao: toiletspullen/EHBO 

- Handdoek en/of strandhanddoek 
- Anti-muggenspul (Deet) 
- Zonnebrand (op Curacao is dit veel duurder, ik kocht een voorraad bij de HEMA) 
- Tandborstels + tandpasta 
- Aftersun 
- Make-up + reiniging 
- Zonnebril 

Checklist vakantie Curacao: vermaak 

- Tijdschriften 
- Boeken 
- Muziek 
- Tablet/iPad (Netflix kan je sinds kort downloaden) 
- Kaarten/spelletjes 

Checklist: altijd handig tot noodzakelijk 

- Batterijen 
- Mobiel 
- Geheugenkaartjes 
- Opladers 
- Snorkelset als je die hebt 

 

https://livinglienlife.nl/hema-shoplog/

