
CULINAIRE WERELDREIS
De Arubaanse bevolking bestaat uit meer dan 
90 nationaliteiten. Een culturele smeltkroes die 
je best proeft in de Arubaanse keuken, een van 
de meest mondaine van de Caraïben. Op Aruba 
maak je een culinaire wereldreis naar de invloe-
den van Amerikaanse indianen, Nederlandse en 
Spaanse koloniale machten, Afrikaanse slaven 
en andere eetculturen.

Op één dag proef je uiteenlopende smaken 
uit alle uithoeken van de wereld. Van verse 
barracuda met creoolse kruiden, tot Holland-
se poffertjes en rijke Latijns-Amerikaanse en 
Afrikaanse aroma’s. Aan de Arubaanse tafel is 
iedereen welkom.

HOLE 19 
Graag ook wat actie? Pak je clubs en trek naar 
een van twee golfbanen van het eiland. In Tier-
ra del Sol vindt jaarlijks het International Pro 
Am Golf Tournament plaats. De tweedaagse 
golfcompetitie van 36 holes vierde deze zomer 
bovendien zijn 25e editie. De aanwezige wind 
maakt deze 18-hole steeds een aangename 
uitdaging.

Golfen in de inheemse natuur van Aruba doe 
je dan weer op Divi Links. Typerend aan deze 
baan zijn de wilde leguanen op en rond het ter-
rein. En hole 9, een par-4 met de green op een 
eilandje. Ook de spreekwoordelijke 19e hole is 
een aanrader. Het clubhuis brengt je dagje golf 
helemaal op smaak met een Arubaanse ‘nine 
& dine’-ervaring. Hier kan je heerlijk eten en 
genieten van het wijdse uitzicht over de greens.

Azuurblauwe zee en parelwitte stranden. Troeven waar elk tropisch eiland mee uitpakt, maar in  
Aruba is het écht zo. Het One Happy Island is trouwens meer dan luxeresorts en watersportparadijs. 
De bruisende mix van de Arubaanse keuken is een verrijkende ontdekking. Zeker als je het dresseert 

met een spelletje golf ...

Nine & Dine

IN  ‘ T  KORT

• Combineer spelletje golf met mondaine 
Arubaanse keuken

• Uitgestrekt uitzicht over de holes in 
clubhuis Divi Links

• 25e editie International Pro Am Golf 
Tournament

Aruba is One Happy Island met 180 km² 
aan vrolijkheid. Maak kennis met de 
prachtige natuur, verborgen 
schatten en vriendelijke 
locals.
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