Op reis met Travel
Counsellors naar

Aruba
Mooier dan de plaatjes!

Met zeventien Travel Counsellors – allemaal dames – en directeur Fred van Eijk op studiereis naar Aruba, dat voelt bijna als een
schoolreisje. Het werd een gedenkwaardige week op het Caribische eiland, boordvol zon, zee, gezelligheid én noeste arbeid...
Travel Writer Harmke Kraak reisde mee en doet verslag.
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Na een comfortabele vlucht met KLM zetten we voet op
Arubaanse bodem. Daar maken we kennis met Elton Bardour
en Jonathan Boekhoudt van Aruba Tourism Authority, het
dynamische duo dat ons deze week op sleeptouw zal nemen.
Er moet immers ‘gewerkt’ worden. We zullen zoveel mogelijk
site-inspecties doen: hotels van binnen en buiten bekijken,
zodat u als klant weet wat u kunt verwachten. Daarnaast
krijgen we alle ruimte om Aruba te ontdekken als fantastisch
vakantie-eiland. De eerste avond genieten we van fine dining
bij restaurant White in Palm Beach Plaza. (Ooit chocoladecake
met warme vloeibare vulling gegeten? Die van White is echt
de beste.) Een dag later maken we een tour over het eiland.
Onze Nederlandse buschauffeur Johan woont al vijftien jaar
op Aruba. Hij is er na een vakantie ‘blijven hangen’. We rijden
langs de westkust in de richting van vuurtoren California
en kunnen onze ogen niet geloven, want de stranden zijn
werkelijk parelwit en de zee kristalhelder... Aruba is in het echt
nóg mooier dan op de plaatjes, vinden we. Overal staan ranke
palmbomen en palapas, parasols van palmblad. We passeren
de peperdure villawijk Malmok, in de volksmond Beverly Hills
genaamd. (Johan: “Wie hier wonen? Ik zou het niet weten,
in elk geval geen buschauffeur.”) Zelf logeren we een stuk
zuidelijker, in de low rise, de laagbouwhotels. Een deel van de
groep verblijft in Manchebo Beach Resort, anderen in Amsterdam Manor en de rest in golfresort Divi Village. Daarnaast is er
de high rise: grote hotels als Hyatt, Radisson en Marriott, die
vooral bij Amerikanen in trek zijn.
Ook wij bekijken ze en we worden niet teleurgesteld, want ze
bieden veel comfort, liggen pal aan het strand en hebben zelfs
iets gemoedelijks. Terwijl de dames de kamers inspecteren,
neem ik een kijkje bij Kite Surfing School Aruba van Angie en
Lysander. Het ongerepte strand bij Fisherman’s Huts is dé
ideale plek om te leren kiten. Aruba kent geen privé-strand;
iedereen mag overal komen. Alleen Renaissance Hotel, dat
midden in Oranjestad ligt, beschikt over een privé-eiland. Om
gasten het beste van twee werelden te bieden (stad én strand)
vaart een hotelbootje op en neer naar dit paradijselijke eiland.
Het is er prachtig! Er zijn mangroven en op het hagelwitte
strand stappen zalmroze flamingo’s rond. Nog zo’n onvergetelijke ervaring is het bezoek aan Nationaal Park

Arikok, dat bijna een vijfde van Aruba beslaat. Het ligt aan de
noordkust die – anders dan de lieflijke westkust – ruig en rotsachtig is. Elton en Jonathan regelen gele jeeps van De Palm
Tours en daarmee doorkruisen we het park. We zien divi-divibomen. Deze groeien in zuidwestelijke richting door de noordoostpassaat en worden daarom navigatiebomen genoemd.
Ze wijzen de weg naar Oranjestad. We stappen uit bij Conchi,
een natuurlijke pool tussen de rotsen. Onze kapsels zijn verwaaid; divi-divihaar, grappen we. Elton en Jonathan hebben
méér voor ons in petto, zoals een traditioneel Arubaans diner
bij restaurant Papiamento in een koloniaal huis. Het eten wordt
geserveerd in de bomenrijke binnentuin en de vissoep smaakt
verrukkelijk. Jarige Travel Counsellor Anne Marie Verschure
wordt in het zonnetje gezet. Ze krijgt cake met een brandend
sterretje en we zingen haar toe. Dan heb ik het nog niet eens
gehad over de catamaran die ons naar prachtige snorkellocaties vaart, zoals Boca Catalina. Al snorkelend in het turkooizen
water zie ik een zeeschildpad. Volgens Jonathan brengt dat
geluk. Over schildpadden gesproken... Als we na de inspectie
van resort Bucuti & Tara champagne krijgen aangeboden op
het zijdezachte zandstrand, vertelt marketingdirecteur Tisa
LaSorte vol vuur over de zeeschildpadjes die bij Bucuti &
Tara aan land komen. Gasten kunnen ’s nachts een wake-up
call krijgen om te zien hoe de babyschildpadjes uit de eieren
kruipen en zich een weg banen naar zee. Dit serene tafereel
staat in schril contrast met de laatste verrassing die Elton en
Jonathan voor ons in petto hebben... Tot onze grote hilariteit
staat de discobus voor ons gereed. Deze bus is bont versierd en er schalt muziek uit. Zelfs General Manager Fred van
Eijk moet eraan geloven. We stappen in en worden naar bar
Mojito’s in Oranjestad gereden, waar we cocktails drinken en
swingen op de dansvloer.

Aruba

Aruba is omringd door de Caribische zee en heeft een
heerlijk zonnig klimaat. De temperatuur schommelt
het hele jaar rond de 30 graden Celsius. Het eiland
heeft 11 kilometer aaneengesloten parelwit strand en
ligt buiten de orkaanzone. Sinds 1986 heeft Aruba
een status aparte binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

