
 
 

 

DOMINICA : NATURE ISLAND OF THE 

CARRIBEAN 
 

 

   
 

   
 

 
Gelegen in de Oostelijke Carraïben tussen Guadeloupe en Martinique en vlakbij Antigua staat 
Dominica symbool voor tijdloze schoonheid.  Dominica is het grootste en meest bergachtige eiland van 
de Windward eilanden en verdient zonder enige twijfel zijn bijnaam “nature island of the Caribbean”. 
 
Er is waarschijnlijk geen ander eiland dat op zo een kleine oppervlakte zoveel te bieden heeft. 
Bovengronds vind je ongerepte regenwouden, imposante watervallen, steile bergwanden, 365 rivieren, 
vulkanen, natuurlijke warmwaterbronnen en het grootste Boiling Lake ter wereld. 
 
Dominica is nog onaangetast door massa-toerisme en luxe resorts.  Ontdek zijn overweldigende  natuur 
zowel boven als onder water.  
 
Onder de zeespiegel tref je ongerepte koraalriffen met steile drop-offs en dramatische 
onderwaterlandschappen. Alle duikplaatsen liggen dichtbij het vaste land en verkeren in een 
uitstekende gezondheid. Het duiktoerisme staat nog in zijn kinderschoenen maar is in volle opmars.  
Dominica is zonder twijfel één van de topduikbestemmingen in de Carraïben. 
 
De meeste duiken vinden plaats in het Soufriere Scotts Heads Marine Reserve, een ondergelopen krater 
van een oude vulkaan, dat bekend is om zijn spectaculaire drop-offs met prachtige gorgonen en 
sponzen.  Ontmoetingen met zeepaardjes, frogfish, roggen, flying Guinards, schildpadden en 
barracuda’s  staan geprogrammeerd. 
 
In principe worden er 2 bootduiken in de voormiddag gedaan zodat er in de namiddag tijd voldoende is 
om deel te nemen aan een whale watching (90 % kans op succes), om te relaxen met zicht op zee of om 
de prachtige natuur van het Morne Trois Pitons nationaal park of het Cabrits nationaal park te 
ontdekken. 
 
De diepe kalme wateren rond Dominica huisvesten het ganse jaar rond de grootste concentratie van 
walvissen in de Caraïben. 

 

 



Globevents ging voor u op verkenning op dit unieke eiland en werkte een aantal mogelijkheden uit. 

Uiteraard kan het duiken gecombineerd worden met adventure en nature experience. 

 

BESCHRIJVING VAN DE MOOISTE DUIKPLAATSEN EN EXCURSIES  :  

De meeste duiken vinden plaats in het Soufriere Scotts Heads Marine Reserve, een ondergelopen krater 

van een oude vulkaan, dat bekend is om zijn spectaculaire drop-offs met prachtige gorgonen en 

sponzen.  Ontmoetingen met zeepaardjes, frogfish, roggen, flying Guinards, schildpadden en 

barracuda’s staan op het programma ! 

Voor meer ervaren duikers worden er duiken in de Atlantische oceaan gepland. 

 

In principe worden er 2 bootduiken in de voormiddag gedaan zodat er in de namiddag tijd voldoende is 

om deel te nemen aan een whale watching (90 % kans op succes), om te relaxen met zicht op zee of om 

de prachtige natuur van het Morne Trois Pitons nationaal park of het Cabrits nationaal park te 

ontdekken. 

 

Enkele duikplaatsen :  

Champagne :  

Gemakkelijke duik voor alle niveaus.  De duikplaats is geliefd omwille van de vulkanische activiteit 

die voor warmwaterbubbels zorgt.  Zeer geschikt als nachtduik.  Veel “klein” leven. 

 

Coral Gardens :  

Prachtige duikplaats voor alle niveaus. Uitbundige koraalformaties met zeepaardjes, frogfish, 

schildpadden, murenes… 

 

Crater’s Edge :  

Deze duikplaats, op de rand tussen de Caraïbische zee en de oceaan biedt scholen Jacks, yellowtail 

snappers, rainbow runners and cero in het blauw en sea fans, sponges en veel soorten rifvis op de 

pinakel. 

 

Scott Heads Pinnacles :  

Spectaculaire duikplaats voor meer ervaren duikers met “swim throughs”en dramatische drop-offs in 

de oude vulkaankrater.  Scholen met grotere vis. Mogelijk sterke stroming. 

 

Suburbs :  

Diepere duik voor ervaren duikers.  Grote waaier- en buiskoralen zorgen voor een onvergetelijk 

landschap.  Barracuda’s, roggen, schilpadden en zeepaardjes bezoeken deze duikplaats. 

 

L’ Abym :  

Verticale wand met zwart koraal en reusachtige sponzen.  

 

Highlights of nature :  

Het Morne Trois Pitons nationaal park werd opgericht in 1975.  Het werd verklaard als “World 

Heritage Site” omwille van zijn buitengewone waarde voor de mensheid.  Het park herbergt 1000 

soorten planten en bloemen (waaronder 74 orchideeënsoorten) en 172 vogelsoorten. 

Het Cabrits Nationaal park werd opgericht in 1986.  Het beschermt de grootste stukken “dry coastal 

forest”, moerassen en mangroves. 

De hoogste berg op Dominica is de Morne Diablotin.  Deze is meter hoog en bevindt zicht in het 

gelijknamige nationaal park. 

Dominica verdient zonder twijfel zijn naam “the nature Islands of the Caribbean”. 

 

Middleham falls : ½ dag:  

Deze mooie watervallen liggen in het Morne Trois Pitons NP.  Een prachtig pad leidt door het 

regewoud naar deze indrukwekkende watervallen die zich storten in een natuurlijk zwembad.  

De wandeling wordt best ondernomen onder leiding van een gids 

 

Trafalgar falls en warmwaterbronnen : ½ dag:  

De Trafalgar falls bestaan uit 2 watervallen :de “moeder” en de “vader” waterval.  Een kort 

gemakkelijk pad door het regenwoud leidt naar deze fotogenieke watervallen.  Het is mogelijk te 

zwemmen onderaan de watervallen.  Vlakbij de watervallen zijn er verschillende “hot mineral pools”.  

De wandeling kan zonder gids ondernomen worden. 



De excursie naar de Trafalgar Falls kan gecombineerd worden met een bezoek aan de tropische tuin 

van Pappillote Wilderness Retreat of met een bezoek aan de zwavelbronnen van Wotton Weaven waar 

kokende modder en zwavelgeuren opkomen van de vulkanische onderaardse activiteit.  Een 

warmwaterbad in de natuurlijke bronnen is heerlijk relaxend. 

 

Valley of desolation, Boiling Lake en Titou Gorge : volledige dag 

De inspannende trektocht (6 tot 6 uur) naar “the boiling lake” is een must en de meest unieke ervaring 

op Dominica.  Het smalle wandelpad start in de Titou Gorge en leidt u via het  dichte regenwoud naar 

de Breakfast river.  Na het oversteken van de rivier wordt er geklommen en leidt het pad over de 

bergkam naar de zwavelbronnen van de valley of desolation en het boiling lake.  Het meer dankt zijn 

naam doordat het kookt door de vulkanische activiteit in de krater. Na de trektocht kan u afkoelen in 

het heerlijke water van de Titou Gorge.  Een korte zwemtocht tussen de loodrechte wanden van de 

Titou Gorge brengt je bij een prachtig watervalletje. 

Deze wandeling dient met een gids ondernomen te worden omdat de kans op verdwalen in de valley of 

desolation groot is. 

 

Emerald pool : halve dag  

Een korte wandeling langs tropische plantengroei, bloemen en varens leidt naar de Emerald Pool.  De 

setting is perfect : een prachtig natuurlijk zwembad met dito plantengroei en waterval.  De Emerald 

Pool ligt in het Morne Trois Pitons National Park en wordt bezocht tijdens de Hybiscus Island Round 

Trip. 

 

Morne Diablotin : volledige dag 

Zware trektocht van 6 à 7 uren door weelderig regenwoud met prachtige bomen naar de top van de 

hoogste berg van Dominicia.  De laatste uren leidt het pad door uniek “Elfin forest” en is klauterwerk 

vereist.  Vanop de top geniet je van prachtige vergezichten. 

Deze wandeling kan enkel ondernomen worden onder leiding van een gids. 

 

Hibiscus Northern Trip : Indian river en Syndicate trail : volledige dag 

De boottocht in kleine houten bootjes op de Indian River start vlakbij Portsmouth, de oude hoofdstad 

van Dominica. 

Tijdens de tocht van een uur heb je een uitgelezen kans om weelderige vegetatie, moeras en 

mangrovewoud te bekijken. Halfweg wordt er halt gehouden om een Rum Punch te drinken.  

Na de tocht op de Indian River, wandelen we via de Syndicate Nature Trail door regenwoud naar de 

pittoreske Syndicate Waterfalls.  De Syndicate Nature Trail ligt vlakbij de hoogste berg van Dominca 

(Morne Diablotin) en is een uitgelezen plaats om de Sisserou en Jaco papegaai te spotten. 

 

Hybiscus Island Round Trip : Twin Falls, Emerald Pool en Carib Territory : volledige dag  

Bij een eerste stop worden de “Twin waterfalls” bezocht.  De eerste waterval is 25 meter hoog en is 

gechikt om in te zwemmen.  Om de 2de waterval te bereiken is enig klauterwerk vereist.  Deze 20 

meter hoge waterval heeft een andere kleur door de vulkanische activiteit op het eiland. 

Na de “Twin Falls” wordt er een bezoek gebracht aan de “Emerald Pool”, zonder twijfel de meest 

bekende locatie van Dominica  (zie hierboven). 

De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het “Carib Territory” waar een Indiaanse gids uitleg geeft 

over de cultuur, de de geschiedenis en de tradities van zijn volk. 

Vanop de “Horseback Ridge” hebben we een prachtig uitzicht over de valleïen en bergen van 

Dominica. 

 

Hybiscus Rasta man’s rainforest Hike + Sand Bay Beach : volledige dag:  

Gedurende een wandeling in het ongerepte regenwoud geeft een lokale gids gedetailleerde uitleg over 

het praktisch gebruik van en de geneeskundige kracht van de planten in het regenwoud. 

Na de wandeling wordt er gerelaxed op één van de mooiste stranden van Dominica. 

 

Victoria Falls: halve dag: 

Deze watervallen zijn gelegen aan de minder bezochte Zuid-Oostzijde van Dominica en behoren tot de 

meest spectaculaire van het eiland. 

Om bij de watervallen te geraken dien je meermaals de snelstromende rivier over te steken.  Als je bij 

de pool waarin de watervallen zich neerstorten wil geraken, dien je behoorlijk te klauteren. 

De watervallen kunnen enkel bezocht worden onder leiding van een gids. 

 



Sari Sari Falls : halve dag  

Deze watervallen worden o.a. gevoed door water van het Boiling Lake waardoor het water een wittere 

kleur heeft.  Je geraakt er na een spectaculaire wandeling waarbij je over en door de rotsen klimt.  

De watervallen bieden de mogelijkheid om te zwemmen in een uniek kader. 

Deze tocht is enkel te ondernemen onder leiding van een gids. 

 

De Sari Sari Falls liggen in de nabijheid van de Victoria Falls.  Een bezoek aan beide watervallen is 

gemakkelijk te combineren. 

 

Whale Watching :  
In de wateren rond Dominica leven het jaar rond 22 soorten walvissen en dolfijnen. De Sperm whales, 

Humpback en Pilot whales laten zich het makkelijkst zien.   

Ontmoetingen met Spinner, Spotted of Bottlenose dolphins komen regelmatig voor.  

Wie deelneemt aan een whale watch tour heeft meer dan 90 % kans op succes. 

 

 

BESCHRIJVING VAN DE ACCOMODATIE  :  

Castle Comfort Lodge :  

Dit hotel dat op 10 minuten van de hoofdstad Rousseau gelegen is, telt 15 verzorgde kamers met 

airconditioning, een gezellige seafront bar en een klein zwembad en bubbelbad. 

De vriendelijk staff doet alles om je het er naar je zin te maken.   

De menukaart biedt westerse en lokale gerechten.   

De duikbasis beschikt over 4 boten met alle confort. 

Er kunnen ongelimiteerd kantduiken gemaakt worden op het mooie huisrif. 

www.castlecomfortlodge.be 

www.divedominica.com 

 

Hybiscus Valley Inn : 

Hybiscus Valley Inn ligt aan de minder bezochte en ruwere oostkant van Dominica vlakbij het Carib 

Territory en in de nabijheid van de mooiste stranden van het eiland.  

Het guesthouse beschikt over 3 eenvoudige bungalows in Dominicaanse stijl met ieder 2 kamers en is 

gelegen dicht bij de Pagua rivier en het regenwoud. 

s’ Middags en s’ avonds worden er heerlijke lokale gerechten geserveerd. 

Doordat  Hybiscus Valley Inn gelegen is aan de oostkant van het eiland is dit een ideale aanvulling op 

een verblijf in de Castle Comfort Lodge die aan de westzijde van Dominica ligt. 

www.vacations.to/dominica 

 

 

1 WEEK DUIKEN MET DIVE DOMINICA : 625 euro 

Inbegrepen :  

Transfers luchthaven – duikcentrum - luchthaven 

Welkomstdrink (probeer de lokale rumpunch) 

5  days of double tank dives (dus 10 bootduiken) met Dive Dominica (zie www.divedominica.com) in 

de Caraïbische zee of in de oceaan 

Ongelimiteerd kantduiken vanaf de steiger 24u/24u (de nachtduiken op het huisrif zijn van zeer hoog 

niveau) 

7 overnachtingen in standaard kamers (zonder zeezicht) in Castle Comfort Lodge op basis van 2-

persoonskamer 

7 x ontbijt 

Flessen, lucht en lood 

Gebruik van zeekayaks 

 

Niet inbegrepen : 

Vlucht naar Dominica en terug 

Marine park fees : 20 USD / week 

Eventuele huur van duikmateriaal 

Whale watch : 50 USD (90 % kans om walvissen te zien) 

Supplement Ocean Front Room : 105 USD 

Site passes voor bezoek aan National Park (2USD per site) 

Annulatie- en bijstandsverzekeringen 



1 WEEK NATURE EXPERIENCE EN ADVENTURE IN HIBISCUS VALLEY INN : 600 euro 

Inbegrepen :  
Transfers luchthaven – Hybiscus Valley Inn - luchthaven 

7 overnachtingen in Hybiscus Valley Inn  in 2- of 3 persoonskamer. 

7 x ontbijt  

7 x middagmaal (pick-nick tijdens dagexcursies)  

7 x avondmaal  

Excursies :  

-Hibiscus Island Round Trip (Twin Falls, Emerald Pool, Carib Territory) 

-Trekking naar de Valley of Desolation, het Boiling Lake en de Titou Gorge 

-Trekking naar Morne Diablotin 

-Trekking naar Victoria Falls, Sari Sari Falls en Black Sand Beach 

-River Tubing en Rasta Man’s Rainforest Hike 

-Southern Island trip (Trafalgar Falls / Middleham Falls / Scotts Head / Snorkeling at Champaign) 

Of Northern Island Trip (Indian River + Syndicate Trail) 

 

Niet inbegrepen :  

Vlucht naar Dominica en terug 

Whale watch  

Site passes voor bezoek aan National Park (2USD per site) 

Annulatie- en bijstandsverzekeringen 

 

4 DAGEN NATURE EXPERIENCE EN ADVENTURE IN HIBISCUS VALLEY INN : 410 euro 

(te combineren met 1 week duiken met Dive Dominica) 

Inbegrepen :  

Transfers luchthaven – Hybiscus Valley Inn - luchthaven 

4 overnachtingen in Hybiscus Valley Inn  in 2- of 3 persoonskamer. 

4 x ontbijt  

4 x middagmaal (pick-nick tijdens dagexcusies)  

4 x avondmaal  

Excursies :  

-Hibiscus Island Round Trip (Twin Falls, Emerald Pool, Carib Territory) 

-Trekking naar de Valley of Desolation, het Boiling Lake en de Titou Gorge 

-Trekking naar Victoria Falls, Sari Sari Falls en Black Sand Beach 

-River Tubing en Rasta Man’s Rainforest Hike 

 

Niet inbegrepen :  

Vlucht naar Dominica en terug 

Whale watch  

Site passes voor bezoek aan National Park (2USD per site) 

Annulatie- en bijstandsverzekeringen 

 

 

 


