CURACAO DOLPHIN ACADEMY NV

Geniet van een unieke ervaring met onze dolfijnen en laat onze intieme en informatieve programma’s het dier achter de
mythe onthullen. Ervaar echte interactie met onze kusttuimelaardolfijnen in zowel ruime lagunes als de open zee. We zijn
een natuurlijke faciliteit en geven je de kans om dolfijnen te leren kennen op een leuke, verantwoordelijke, informatieve en
educatieve manier.

Curaçao Dolphin Academy opende haar deuren op 26 mei 2002 en biedt verschillende interactieve dolfijnprogramma’s
die verantwoordelijk zijn voor zowel mens als dier en toegankelijk voor mensen van alle leeftijden. Dolphin Academy is
gelegen in het Curaçao Sea Aquarium park. We hebben een natuurlijke ligging met een directe verbinding met de open
zee. Elk jaar bezoeken ongeveer 45.000 mensen en hun families Dolphin Academy en leren hierdoor meer over dolfijnen
op een informatieve, educatieve en interactieve manier.

Met onze programma’s biedt Dolphin Academy een educatieve ontmoetingsplaats, waar bezoekers getrainde kusttuimelaardolfijnen kunnen observeren en ontmoeten in zowel ruime lagunes als de open zee. Het is onze missie om de
waarheid achter dolfijnen te tonen ondanks hun populaire en soms mythologische imago. Door een combinatie van
informatie en interactie hopen we een gevoel van bewondering en fascinatie te stimuleren dat gebaseerd is op feiten en
niet op fictie. Met onze interactieve programma’s willen we naast het geven van een aangename ervaring, ook de focus
leggen op het geven van informatie en educatie. Door het stimuleren van een persoonlijke band tussen de dieren en onze
gasten hopen we dat de bezoekers zich meer betrokken voelen bij de bescherming en het welzijn van dolfijnen en
walvissen.
Onze boodschap is simpel:
Als de mensheid doorgaat met het omhullen van dolfijnen in mythen en mystiek lopen we het risico hen te verliezen.
Alleen door het nastreven van een weergave van de ware aard van onze mededieren kunnen we de hoop hebben hen te
beschermen.
Bij afsluiting van een dolfijnprogramma drukken we onze gasten op het hart om hun dolfijnervaring te onthouden. We
vragen hen om zich bij de volgende keer dat ze iets lezen in het nieuws of zien op televisie over een “x” aantal dolfijnen
dat gestrand is of verdronken is in visnetten, de namen en “dolfijnlijkheden” van Curaçao te herinneren en zich te
realiseren dat elke dolfijn een waardevol individu is en niet louter een statistiek.
Het is onze oprechte hoop dat deze ervaringen zorg en betrokkenheid stimuleren bij het welzijn en de bescherming van
dolfijnen en hun omgeving.

Het fysieke en mentale welzijn van de dieren die onder onze zorg staan is onze grootste prioriteit. We benadrukken
intieme en oprechte interactie tussen mensen en dolfijnen. Het aantal deelnemers wordt strikt gehanteerd en de dolfijnen
zijn vrij om de interactie zelf te initiëren. Tussen de programma’s door zijn toeristen niet toegelaten rond de lagune om zo
de dieren zoveel mogelijk “vrije tijd” te geven.
De zorg en training van de dolfijnen voor al onze programma’s zijn gebaseerd op de operante beloningsconditionering
leermethode. Specifieke gedragingen worden geleidelijk aan geleerd en gevormd door de dolfijnen te voorzien van een
variëteit aan “bekrachtigers” voor gewenste reacties. Deze beloningen zijn lof en aandacht van de trainers, voedsel (vis)
en tast (aanraking).
Wanneer de dolfijnen correct reageren worden ze beloond. Maken ze een vergissing, dan proberen we het simpelweg
opnieuw of gaan over naar een ander verzoek. In de praktijk houdt dit in dat we het goede belonen en het foute negeren.
Het is van groot belang op te merken dat wij zeer gekant zijn tegen het onthouden van voedsel als een manier van
bestraffing. Alle dieren krijgen dagelijks hun benodigde dieet onafhankelijk van hun “prestaties”.
Onze dierverzorgende staf, organiseert en reguleert de publieke programma’s met veel zorg, waardoor routine en
herhaling voorkomen worden. Hiermee wordt verzekerd dat de dolfijnen niet belast worden door hun activiteiten. Het
enthousiasme van de dolfijnen en hun energieke reacties op deze programma’s vormen een indicatie van hun
interesseniveau.
De lagunes waarin de dolfijnen leven zijn ruim en niet opgedeeld in verschillende individuele hokken. Zodoende
behouden de dolfijnen hun recht om het programma op elk moment te staken, door simpelweg weg te zwemmen uit het
gebied waar de bezoekers zich bevinden.
We beschouwen ons Open Water programma als symbolisch voor de coöperatieve relatie die ontwikkeld is tussen de
trainers en de dolfijnen. Aangezien de dolfijnen de trainers vergezellen in excursies in de open zee, zijn ze vrij om te gaan
of om met de trainers terug te keren naar “huis”. “Thuis" hebben de dolfijnen een sociaal dynamische omgeving.
De individuele dieren van Dolphin Academy tonen natuurlijke associatiepatronen onder elkaar. Ze hebben ook hun
vermogen behouden om te jagen en zichzelf te voeden. Bovendien leren moeders hun baby’s ook om vis te vangen net
zoals ze dat in het wild zouden doen.
Onze dierengroep bestaat uit de kerngroep van 5 dieren die in 2002 naar ons eiland verhuisden vanuit het Roàtan
Institute for Marine Science, gelegen op één van de eilanden voor de kust van Honduras. Zij en hun nakomelingen
werden in 2007 vergezeld door 5 dolfijnen uit Cuba, samen vormen ze een homogene groep. Sinds onze opening in 2002
hebben we elf gezonde dolfijnenbaby’s mogen verwelkomen.

Activiteit:
Prijs:

Duur:
Begeleiding:
Groepen:
Rolstoeltoegang:
Check-in tijd
Maximum pax:
Minimum leeftijd:

Meenemen:
Punt van aandacht:

Dolphin Encounter
$99
$45 voor kinderen van 1 t/m 4 jaar
gratis voor kinderen t/m 12 maanden
15 - 20 minuten
1 Dolfijn trainer per 6 personen
6 personen per 1 dolfijn
In overleg
8:00, 11:00 of 14:00 uur
6 personen per 1 dolfijn
Alle leeftijden. Kinderen onder de 8 jaar moeten begeleid worden door een betalende
volwassene. Kinderen van 1 tot en met 4 jaar mogen voor de halve prijs en kinderen tot 12
maanden gaan gratis.
Zwemkleding, zonnebrand crème, baddoek
Deelnemers zijn verplicht om voorafgaand aan de activiteit een formulier ter acceptatie van eigen
risico in te vullen.

Aai, knuffel en kus een dolfijn terwijl je alles over hem of haar leert! Terwijl je tot je middel in het water staat, komt de
dolfijn naar je toe, zodat je hem of haar kunt aaien. De trainer zal van alles vertellen over de dolfijn die verschillende
lichaamsdelen en gedragingen zal tonen. Dit programma is een ontspannen en plezierige manier om een dolfijn te
ontmoeten en is geschikt voor alle leeftijden. Om deel te kunnen nemen aan de Dolphin Encounter is het niet nodig om
goed te kunnen zwemmen, dit maakt het een uitstekend programma voor groepen en families.

Activiteit:
Prijs:
Duur:
Begeleiding:
Groepen:
Rolstoel toegang:
Check-in tijd:
Minimum lengte
en leeftijd:
Familie optie:

Punt van aandacht:

Dolphin Swim
$174
+/- 30 minuten
1 Dolfijn trainer per 6 personen
6 personen per 2 dolfijnen
In overleg
8:00, 11:00 of 14:00 uur
1,30 meter = 4’3”feet / 52 inches en 8 jaar oud.
Voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder en met de lengte van minimaal 1.10m is er ook
een familie optie. De Family Swim kan elke dag om 12:45 geboekt worden voor $169 per persoon
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via tel: (+5999) 4658900 of
reservations@dolphin-academy.com
Deelnemers moeten competente zwemmers zijn en gebruik van zwemvinnen is
verplicht (door ons voorzien). Deelnemers onder de 1.45 m lang zijn verplicht om een zwemvest
te dragen (door ons voorzien). Deelnemers zijn verplicht om voorafgaand aan de activiteit een
formulier ter acceptatie van eigen risico in te vullen. Zwangere vrouwen kunnen niet deelnemen
aan de Dolphin Swim, wel aan de Dolphin Encounter.

Geniet van de unieke en intieme ervaring van vrij zwemmen met dolfijnen in hun natuurlijke lagune. In de lagune komen
de dolfijnen naast je zwemmen, zodat je hen kunt aaien. Je zult de dolfijnen ook verschillende signalen geven waarop ze
voor je zingen, zwaaien, draaien en nog veel meer… Dit programma biedt interactie in het water met de dolfijnen en is
perfect voor mensen die ervaring hebben met het zwemmen met vinnen. Het gebruik van een zwemvest is verplicht voor
kinderen onder de lengte van 1.45 m (door ons voorzien). Het programma kent een unieke combinatie van getraind
gedrag en vrij zwemmen. Hoogtepunt van de Dolphin Swim is de dorsal ride waarbij twee dolfijnen de gasten een ritje
geven al vasthoudend aan hun rugvinnen.

Activiteit:
Prijs:
Duur:
Begeleiding:
Groepen:
Rolstoel toegang:
Check-in tijd:
Maximum pax:
Minimum lengte
en leeftijd:
Meenemen:
Punt van aandacht:

Dolphin Snorkel
$184
+/- 30 minuten
1 Dolfijn trainer per 6 personen
6 personen per 2 dolfijnen
Nee
09:45 uur
6 personen per 2 dolfijnen
1,30 meter = 4’3”feet / 52 inches en 8 jaar oud.
Zwemkleding, zonnebrand crème, baddoek
Deelnemers moeten ervaren snorkelaars zijn die gemakkelijk naar beneden kunnen
duiken en hun adem voor tenminste 30 seconden kunnen inhouden. Deelnemers zijn verplicht
om voorafgaand aan de activiteit een formulier ter acceptatie van eigen risico in te vullen.
Zwangere vrouwen kunnen niet deelnemen aan de Dolphin Snorkel, wel aan de Dolphin
Encounter.

De Dolphin Freedive biedt gasten de mogelijkheid om dolfijnen in hun natuurlijke omgeving te kunnen bestuderen. De
Dolphin Freedive is een programma waarbij alle actie onder water plaatsvindt. Zodoende dienen deelnemers ervaren
snorkelaars te zijn en geen moeite te hebben om naar beneden te duiken en hun adem voor tenminste 30 seconden in te
houden. Naast het krijgen van een kus en het geven van verschillende signalen nemen de gasten deel aan een
echolocatie experiment en krijgen ze een onder water dorsal ride waarbij de dolfijnen, nadat men naar beneden gedoken
is, de gast zullen oppikken voor een ritje vasthoudend aan hun rugvinnen.

Activiteit:
Prijs:
Duur:
Begeleiding:
Groepen:
Rolstoel toegang:
Check-in tijd:
Minimum leeftijd:
Speciaal:

Meenemen:
Punt van aandacht:

Dolphin Scuba Encounter
Op aanvraag bij Ocean Encounters
+/-30 minuten
1 dolfijntrainer en 1 dive master/instructeur per 4 personen
4 personen per 1 dolfijn
In overleg
9.30 en 12.30 uur
10 jaar, geen duikcertificatie nodig
Geen duikcertificatie nodig. Ongecertificeerde deelnemers ontvangen voorafgaand aan het
programma een “immersion course”. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met
Ocean Encounters.
Zwemkleding, zonnebrand crème, baddoek
Deelnemers zijn verplicht om voorafgaand aan de activiteit een
formulier ter acceptatie van eigen risico in te vullen. Reserveringen voor dit programma dienen
geboekt te worden via duikschool Ocean Encounters: +599-9 461-8131 /
info@oceanencounters.com. Zwangere vrouwen kunnen niet deelnemen aan de Dolphin Scuba
Encounter, wel aan de Dolphin Encounter.

Kom oog in oog met een dolfijn in hún wereld. Terwijl je duikt in de lagune ervaar je een persoonlijke ontmoeting met een
dolfijn. Je kunt hem of haar zachtjes aaien terwijl je het lichaam en gedrag van de dolfijn bestudeert. Dichterbij kan niet!

Activiteit:
Prijs:
Duur:
Begeleiding:
Max. Aantal:
Min. Aantal:
Rolstoel toegang:
Check-in tijd:
Minimum leeftijd:
Belangrijjke info:

Meenemen:
Punt van aandacht:

Open Water Dolphin Dive
Op aanvraag bij Ocean Encounters
30-45 minuten
1 dolfijntrainer en 1 dive master/instructeur per 10 personen
10 personen per 2 dolfijnen
4 personen per 1 dolfijn
In overleg
8.00 uur
12 jaar, certificatie vereist
Duikcertificatie is vereist, de Open Water Dolphin Dive wordt uitgevoerd in samenwerking met
Ocean Encounters. Reserveringen voor dit programma dienen geboekt te worden via duikschool
Ocean Encounters: +599-9 461-8131 / info@oceanencounters.com.
Voor een privéduik kan direct contact opgenomen worden met Dolphin Academy.
Zwemkleding, baddoek en duikuitrusting (ook voorzien door Dolphin Academy of duikschool).
Deelnemers dienen ervaren duikers te zijn. Deelnemers zijn verplicht om voorafgaand aan de
activiteit een formulier ter acceptatie van eigen risico in te vullen.
Zwangere vrouwen kunnen niet deelnemen aan de Open Water Dolphin Dive,
wel aan de Dolphin Encounter.

Dompel jezelf onder in de wereld van de dolfijnen en observeer hun natuurlijke gedrag terwijl je omgeven wordt door een
prachtig koraalrif. In dit unieke programma volgen de dolfijnen de duikers buiten hun lagune naar de open zee. Geniet van
elkaars gezelschap in dit ongestructureerde programma, waarin de dolfijnen de vrijheid hebben om spontaan te reageren.

Activiteit:
Prijs:
Duur:
Groep:
Rolstoel toegang:
Check-in tijd
Minimum pax:
Maximum pax:
Leeftijd:
Speciaal:
Meenemen:
Inbegrepen:
Punt van aandacht:

Assistant Trainer Course
Niveau 1: $349,Niveau 2: $449,Niveau 1 twee halve dagen (maandag, dinsdag)
Niveau 2 drie halve dagen (donderdag, vrijdag, zaterdag)
1 dolfijntrainer maximaal 6 personen
Nee
8.00 uur
2 personen
6 personen
9 t/m 14 jaar
Cursussen worden gegeven in Engels en Nederlands
Zwemkleding, zonnebrand crème, baddoek, droge kleding
Snacks, drankjes en een handleiding
Deelnemers moeten competente zwemmers zijn en het gebruik van zwemvinnen is
verplicht (door ons voorzien). Deelnemers onder de 1.45 m lang zijn verplicht om een zwemvest
te dragen (door ons voorzien). Deelnemers zijn verplicht om voorafgaand aan de activiteit een
formulier ter acceptatie van eigen risico in te vullen. Deelname aan Level 2 alleen na voltooiing
van Level 1.

Deze cursusprogramma’s bieden studenten de mogelijkheid om alles te weten te komen over dolfijnen en zelfs om de
basisbeginselen van het trainen te leren. Naast theorie neemt men ook deel aan een Dolphin Encounter en Dolphin Swim
waarin men ook extra tijd besteedt aan het leren van signalen etc. Aan het einde van de cursus nemen de studenten deel
aan de Dolphin Show.
De cursus bestaat uit twee niveaus waaraan zowel achtereenvolgend als verdeeld tussen bezoeken aan Curaçao
deelgenomen kan worden. Cursussen worden zowel in het Engels als Nederlands aangeboden en zijn geschikt voor
kinderen die competente zwemmers zijn.

Activiteit:

Dolphin in Depth Course

Prijs:

Niveau 1: $349,Niveau 2: $549,Niveau 1 twee halve dagen (maandag, dinsdag)
Niveau 2 drie halve dagen (donderdag, vrijdag, zaterdag)
2 personen
6 personen
1 dolfijntrainer maximaal 6 personen
Nee
13.00 uur
15 jaar
Cursussen worden gegeven in het Engels
Zwemkleding, zonnebrand crème, baddoek, droge kleding
Snacks, drankjes en een handleiding
Deelnemers moeten competente zwemmers zijn en het gebruik van zwemvinnen is
verplicht (door ons voorzien). Deelnemers onder de 1.45 m lang zijn verplicht om een zwemvest
te dragen (door ons voorzien). Deelnemers zijn verplicht om voorafgaand aan de activiteit een
formulier ter acceptatie van eigen risico in te vullen. Deelname aan Level 2 alleen na voltooiing
van Level 1.

Duur:
Minimum pax:
Maximum pax:
Groep:
Rolstoel toegang:
Check-in tijd
Minimum leeftijd:
Speciaal:
Meenemen:
Inbegrepen:
Punt van aandacht:

Neem een duik in de diepte van de dolfijnenwereld en ervaar hoe het is om dolfijnen van dichtbij te bestuderen en
persoonlijk met ze te werken. Leer elke dag iets nieuws over de biologie en het gedrag van dolfijnen op een universitaire
niveau. Je zult zij aan zij werken met onze professionele dierverzorgende staf. Tegelijkertijd zul je deelnemen aan
verschillende interactieve sessies met de dolfijnen en als examen neem je zelfs deel aan een echte dolfijnen show!
De cursus bestaat uit twee niveaus waaraan zowel achtereenvolgend als verdeeld tussen bezoeken aan Curaçao
deelgenomen kan worden. Cursussen worden alleen in het Engels aangeboden en zijn geschikt voor (jonge)
volwassenen die competente zwemmers zijn.

