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A
rubanen zijn vriendelijk en 
open. Trots op hun Caraï-
bische eiland en dat voel je, 
de sfeer is relaxed. Toerisme 
is de belangrijkste bron van 

inkomen, met 120 duizend bewoners en 
jaarlijks bijna 1 miljoen gasten. Tel daar 
wuivende palmen, een azuurblauwe zee, 
uitgestrekte witte stranden en een con-
stante hoogzomerse temperatuur van 30 
graden Celsius bij op.  Niet verwonder-
lijk dat bijna vijftig procent van bezoekers 
terugkerende gasten zijn. 

Papiamento is de officiële taal die door de 
Arubanen gesproken wordt, een mix van 
Nederlands, Engels, Portugees, Spaans en 
Duits. Met mooie worden als masha danki 
(veel dank) of het veel gebruikte dushi 
(schatje, lief, zoet, lekker. Of alles tegelijk).

STRAND
Overal waar je kijkt of rijdt zie je indruk-
wekkend witte stranden afsteken tegen 
de intens blauwe zee. Een verwaaide 
dividivi-boom maakt het plaatje com-
pleet.  Wil je flamingo’s, iguana’s of een 

hangmat, dan is het Renaissance Pri-
vate Island de uitgelezen plek. Alleen te 
bereiken met de boot van het hotel. Zorg 
ervoor dat je je kamerpas niet vergeet.  
Voor lange, romantische wandelingen 
moet je op het brede strand van Eagle 
Beach zijn, zoals bij het Bucuti Beach 
Resort. En voor ‘strand op stand’ is een 
loungebed met parasol af te huren bij het 
Ritz Carlton op Palm Beach, definitely  
the place to be. Waar je ook een yoga 
paddle-klasje kunt doen. Op het water, ja.  
(www.RitzCarlton.com)
 

S L A P E N

R E N A I S S A N C E  R E S O R T 
H O T E L  &  M A L L
Met keuze uit de Ocean Suites aan zee voor gezin-
nen en couples of de Marina Tower, gelegen in de 
luxury mall:  ‘adult only’ met open bar met pool, 
dj of livemuziek. Een island chic outfit vinden is 
hier geen probleem, vanaf het ontbijtbuffet rol je 
zo de Prada- of Louis Vuitton store in. Exclusief 
bij dit resort hoort het Private (flamingo) Island. 
wwww.renaissancearuba.nl

O C E A N Z
Voor intieme luxe is er het exclusieve OceanZ, het 
eerste, echte boetiekhotel van Aruba. De dertien 
designkamers en -suites staan onder de bezie-
lende leiding van eigenaresse Eva Sizzu, een ravis-
sante Zuid-Amerikaanse ondernemer die haar 
jarenlange luxury travel-ervaringen samenbrengt 
in haar eigen hotel. Denk douche met zeezicht, 
Bulgari-amenities, Murano-vazen als decoratie 
en een fijne, katoenen strandtas voor elke gast.  
www.oceanzaruba.com

B U C U T I  &  T A R A  B E A C H  R E S O R T 
Location, location, location. Het Bucuti & 
Tara Beach Resort  ligt aan het mooiste, 
rustigste en breedste parelwitte strand van 
Aruba: Eagle Beach. Ook een ‘adults only’-
hotel, waar luxe een understatement is.  De 
plek voor romantische aangelegenheden. 
www.bucuti.com
 

E T E N

N U T S  N U T S
Met liefde bereid. Organic Healthy Lunch, met 
zwembadzicht op rechts en zeezicht op links, 
verzorgd door NutsNuts.com bij boetiekhotel 
Ocean Z. Deze healthy cateraar heeft tevens een 
kleine winkel in Oranjestad (Engelandstraat 2).

C R O E S  E N  C O
In The Kitchen Table, het aan Palm/Eagle beach 
gelegen restaurant van Urvin Croes (voorheen 
chef-kok van Karel V in Utrecht). Eerst de zon in 
de zee zien zakken met een glaasje bubbels, dan 
aan tafel, letterlijk in de keuken, en op sterrenni-
veau culinair verwend worden door Croes en co.

H E T  A R I K O K  N A T I O N A L  PA R K
Terug naar de natuur. Dat is ontbijten in het 
Arikok National Park (arubanationalpark.org). 
Dit grote, droge natuurgebied aan de noord-
kant beslaat een vijfde van het eiland en bestaat 
voornamelijk uit zwarte grond en metershoge 
cactussen. En tussen die cactussen staat dan 
een uitbundige gedekte tafel. De ranger schuift 
aan vertelt met passie over de flora en fauna.

LUXE 
Aruba vanaf boven zien met een helikop-
ter. Voor het geval een auto huren om 
het eiland te verkennen te tijdrovend is. 
Boeken via de conciërge van het Renais-
sance Resort Hotel. Aruba op (en onder) 
het water. Met stip op één staat de zeiltocht 
op het prachtige houten zeiljacht Monforte 
III. Ontvangst met champagne, loungen 
op het voordek, snorkelen rondom de boot 
om vervolgens aan te schuiven voor een 
uitgebreide lunch van gegrilde groenten 
en garnalen. Door de chef bereid op de 
Boretti op het achterdek. Ik wil terug! 
(www.pelican-aruba.com)

GROEN
Duurzaamheid wordt – gelukkig – steeds 
belangrijker. Een aanzienlijke bijdrage 
levert het water dat op Aruba gezuiverd 
wordt: je kunt het gewoon uit de kraan 
drinken. Flesje hervullen dus, met écht 
lekker water. Ook groen is de geneeskrach-
tige Aruba Aloë-plant, sinds 1840 op het 
eiland verbouwd. Bezoek vooral de fabriek 
(én shop). P.S.: sinds kort een filiaal in de 
Runstraat in Amsterdam, ook makkelijk.
(www.arubaaloe.nl )

DE BEKENDE DIVI DIVI-BOOM.

RECHTERPAGINA:
1. HOTEL OCEANZ.  

2. HET STRAND VAN BUCUTI & 
TARA BEACH RESORT.  

3. DE GENEESKRACHTIGE 
ARUBA ALOË-PLANT. 

4. KARIN BARNHOORN. 
5. FLAMINGO’S OP HET 

PRIVATE ISLAND VAN HET 
RENAISSANCE RESORT. 

6. EEN GERECHT UIT 
THE KITCHEN TABLE.
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ARUBA DE LUXE
Luxury lifestyle blogger Karin Barnhoorn, founder van ChapterFifty.com, verruilt de 

drukte van de Amsterdamse binnenstad voor het ‘ laidback’ eilandgevoel.  
TEKST EN FOTOGRAFIE KARIN BARNHOORN 


