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Romantisch
Trouwen of je honeymoon vieren op Aruba? Just
perfect! Dit zonnige Caribische eiland telt tal van
romantische plekjes. Voor jullie en je gasten zijn er
heerlijke hotels aan witte palmenstranden. Ook voor
een jubileum is dit One Happy Island een toplocatie!
Je voelt je al welkom, zodra je op luchthaven Reina
Beatrix in Oranjestad bent geland. Arubanen zijn
hartelijk en vrolijk. One Happy Island is niet voor niets
de bijnaam van dit Caribische eiland. De meeste hotels
vind je langs de westkust. Hier heb je de high-rise
(Hilton, Hyatt, Ritz-Carlton, Holiday Inn, Marriott) en
de low-rise (kleinschaliger hotels als Manchebo Beach
Resort & Spa, Amsterdam Manor en Bucuti & Tara
Beach Resort Aruba). The Mill Resort & Suites (188
kamers) zit er qua grootte tussenin en is ideaal voor
families met kinderen en zakenlui. Op Aruba is veel te
doen. Je kunt er kitesurfen, zeilen, een jeeptour maken,
National Park Arikok bezoeken, naar de Butterfly Farm
gaan... Deze vlindertuin kan een mooi decor zijn voor
een romantische fotosessie. Of dacht je meer aan
parelwitte palmenstranden aan een blauwe zee? Die
zijn er op Aruba te over! Hieronder lees je een heleboel
leuke tips.
LOW-RISE HOTELS
Manchebo Beach Resort & Spa: Vriendelijk hotel aan de
westkust, behorende tot de low-rise. Met comfortabele
kamers, buitenzwembad, diverse restaurants en een
strandbar. Manchebo ligt aan een parelwit zandstrand
met palmbomen, het grootste palmenstrand van Aruba.
Ook is er een yogavloer bij het strand en een Balinese
spa (zie verderop).

Aruba

The Mill Resort & Suites: Gezellig hotel met zwembad
nabij de high-rise. Geschikt voor zowel families als
zakenlui. De kamers hebben een eigen keuken, maar
ook het restaurant van The Mill is erg goed. Chef
Sonny Partodikromo, een Surinamer met Indonesische
roots, kookt internationaal: van Indisch tot Caribisch!
Wedding catering is ook mogelijk.
DOEN!
Jeepsafari: Buckle up is het advies van chauffeur Ralph
van ABC Aruba; hij houdt van racen. In zijn jeep zetten
we koers naar een prachtig kapelletje, Alto Vista, aan
de ongerepte noordkust. We rijden langs rotswanden
met witte harten van koraal, ontstaan door erosie. De
tocht eindigt in het ‘wilde oosten’, een landschap vol
cactussen en vulkanisch gesteente. Ook wandelen we
een grot in met eeuwenoude rotstekeningen.
Kitesurfen: Dit kan op verschillende locaties op Aruba.
Om het te leren is het rustige strand bij Fisherman’s Hut
erg geschikt. Hier vind je een aantal goede surfscholen.
Voor gevorderden is Boca Grandi aan de noordkust the
place to be.
Zeilen: Niets romantischer dan een zeiltocht! Zelf stapte
ik aan boord van privéjacht Princess Kate. We voeren
van Varadero Marina in Oranjestad, Aruba’s grootste
jachthaven, tot Amsterdam Manor Beach Resort, een
hotel in Oudhollandse stijl. We hebben de wind in de
zeilen en cocktails binnen handbereik. De ondergaande
zon kleurt de hemel rood...
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BEAUTY & WELLNESS
Aloe Vera: Interesse in natuurlijke cosmetische producten?
Bezoek dan de Aloe Vera-plantages. De plantages en
bijbehorende fabriek bestaan al meer dan 150 jaar. Aloe
Vera bevat wel 75 mineralen. Cleopatra gebruikte al Aloe
Vera-gel voor haar huid. In de inpandige shop zijn allerlei
huidverzorgingsproducten te koop, alle 100 procent
natuurlijk!
Spa del Sol: Deze Balinese spa ligt aan het strand van
Manchebo Beach Resort & Spa. De behandelingen vinden
plaats in strandhuisjes. De Balinese massage die ik hier
krijg is fantastisch. Ik word er rozig van. Voor romantische
koppels zijn er duo-behandelingen. Na afloop kun je
relaxen aan zee op ligstoelen onder de Sea Grapes Tree
(Stranddruifboom).
Yoga: Manchebo is op heel Aruba bekend om de
yogalessen. Ik volgde een lesje Yin Yoga, de meest relaxte
vorm van yoga. De les is bij zonsondergang in een hoge
open Balinese ruimte aan het strand. Rekken, strekken en
lang in dezelfde ontspannen houding liggen op de zachte
klanken van live-muziek.... Het is een weldadige en helende
ervaring.
VERBORGEN STRANDEN
Renaissance Island: Dit is het privé-eiland van het
Renaissance Hotel in Oranjestad. Ook niet-gasten kunnen
er (tegen betaling) met een bootje heen. Hier vind je
Flamingo Beach. Roze flamingo’s stappen er parmantig
en bijna arrogant rond. “They are sexy and they know it!”
Tegen het decor van de blauwe zee levert het in elk geval
prachtige plaatjes op.
Mangel Halto: Dit strandje aan de zuidkust is vooral
geliefd bij locals en ligt verborgen achter mangroves. Wij
zijn getuige van een romantisch aanzoek. Een gebruinde
jongen gaat voor zijn charmante bruid-to-be op de knieën.
Er is champagne en er zijn rozen. Het aanzoek blijkt te zijn
geregeld door wedding planner Glendeline Maduro. Zij
en haar man, die fotograaf is, organiseren trouwerijen en
aanzoeken als deze.
Baby Beach: Bij deze afgelegen baai in het uiterste
zuidoosten van Aruba is het water onwaarschijnlijk blauw
en het zand parelwit. De baai heet Baby Beach, omdat
het water er ondiep is. Wij laten ons hier na het zwemmen
verwennen met een picknicklunch, verzorgd door de firma
NutsNuts van de Venezolaanse Maria Pucci. Ze produceert
healthy food en heeft een winkel in Oranjestad. Na de
lunch is het heerlijk luieren onder de dividivi-bomen.
ROMANTISCH TAFELEN
Tierra del Sol: In het noordwesten van Aruba ligt dit chique
resort met vakantievilla’s, een dayspa, restaurant en golfclub.
Wij genieten er van een voortreffelijke champagnebrunch.
‘Slow’ is het motto. Telkens bestel je à la carte een klein
gerechtje, zoals Eggs Benedict of Duck Confit, terwijl je alle
tijd neemt om bij te praten met je gezelschap.

La Trattoria el Faro Blanco: Italiaans restaurant min of meer
aan de voet van de iconische vuurtoren California Lighthouse
op het noordwestelijkste puntje van Aruba. Deze werd in
2016 opgeknapt vanwege het honderdjarige bestaan. Vanaf
het restaurantterras hebben we een fantastisch uitzicht op
zee. Op het menu: salades, broodjes en pasta!
Screaming Eagle: Dineren op een loungebed! (Tafels zijn er
ook…). Mijn reisgenoten en ik hangen naast elkaar op zachte
matrassen, leunend tegen een hoofdkussen en met elk een
klaptafeltje voor ons. Een voilen gordijntje biedt eventueel
de nodige privacy. En wat een heerlijk eten! Gevulde
portobello bijvoorbeeld en toe Crêpe Suzette….
Flying Fishbone: Deze verborgen parel is één grote surprise!
Een pad geflankeerd door weelderige bloemen leidt naar
de entree. Je kunt buiten zitten aan tafels op het strand of in
zee! Dineren met je blote voeten in het water… Het eten is
heerlijk en de service top.
Azia Restaurant & Lounge: Tegenover de highrise-hotels
bij Palm Beach zit deze trendy Aziaat. Aanraders: de
fantastische lotussalade met limoengras en het romantische
ijsdessert met knalrood dragon fruit. Drink vooraf een cocktail
bij pianobar Sopranos.
Restaurant Papiamento: Hoogstaand dineren in de
prachtige tuin van een koloniaal huis onder eeuwenoude
bomen. De tafel is mooi gedekt. Heerlijke gerechten staan er
op het menu, van kaas met chutney vooraf tot Provençaalse
kip. In één woord: geweldig! En wat een setting…
Wilhelmina: Een restaurant in hartje Oranjestad. Hoewel
Engels, naast Papiamento, de voertaal is op Aruba, worden
we hier verwelkomd in het Nederlands. Op de menukaart
onder meer oesters uit Zeeland, ravioli en Indische gerechten
plus uitstekende wijnen.
DECORS VOOR DE FOTO’S
Street Art: Een groot kunstfestival afgelopen september
bracht kunstenaars uit de hele wereld naar de stad San
Nicolas in het zuidoosten van Aruba. Ze toverden levensgrote
schilderingen op de huizen en gebouwen, van een mooi
uitgedost meisje en een prachtige pauw tot bonte vissen...
De kleuren spatten van de muren, je wordt er vrolijk van!
Butterfly Farm: Grote blauwe vlinders dartelen om me heen.
Er fladderen wel 35 soorten vlinders tussen de weelderige
tropische beplanting. De meeste komen overigens niet
uit Aruba zelf. Op verzoek kun je in deze vlindertuin een
intieme bruiloft houden. Het is een mooie locatie voor een
fotosessie, al laten de vlinders zich niet makkelijk vastleggen.
Nationaal Park Arikok: Hier zijn we omringd door een
wonderlijk heuvellandschap met metershoge cactussen.
Geologisch is Arikok het oudste deel van Aruba. Er komen
unieke rotsformaties voor die je verder alleen in ZuidAmerika vindt. Bij het hoofdgebouw is een tuin, waar de
Arubaanse topstylist Fernando Mansur van House of Mosaic
een bruidstafel voor jullie kan dekken.

