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B U C U T I & T A R A B E A C H
R E S O R T A R U B A
Welkom in Aruba's enige adult-only boutique resort. Het 104
kamers tellende Bucuti & Tara Beach Resort verwelkomt al 35 jaar
stellen voor een ongeevenaarde en ontspannen strandvakantie in
een zeer romantische ambiance. En dat de gasten het Bucuti
waarderen blijkt wel uit het feit dat Bucuti & Tara uitgeroepen is tot
Tripadvisor's Top 25 Best Hotels in the World for 2022 en voor het
zevende jaar op rij uitgeroepen is tot winnaar van de TripAdvisor
Travelers'Choice Awards. In de categorie 'Romantiek'staat het
resort binnen het Caribisch gebied op de eerste plaats en
wereldwijd op plek vijf.
De bevlogen inzet van het resort op het gebied van duurzaamheid
is net een mooi liefdsesverhaal. In augustus 2018 werd Bucuti &
Tara het eerste gecertificeerde CO2-neutrale hotel in het
Caribisch gebied. Bucuti & Tara blijft bewijzen dat een
onvergetelijke vakantie en duurzaamheid uitstekend samengaan.
LOCATIE
Bucuti ligt aan het breedste, meest afgelegen deel van Eagle
Beach, één van de "Dream Beaches of the World". Het 14 hectare
grote terrein staat vol palmbomen en ligt op slechts 15 minuten van
het vliegveld. Het resort is gunstig gelegen ten opzichte van alle
populaire trekpleisters, waaronder luxueuze winkels, een
verscheidenheid aan restaurants, de Divi Links negen-holes
golfbaan, Tierra del Sol - de beroemde 18-holes golfbaan,
ontworpen door Robert Trent Jones II en Arikok National Park.
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Het resort is net zo gepassioneerd over het beschermen van de natuur als over de zorg van haar gasten
en absoluut toonaangevend op het gebied van duurzaam toerisme. Naast de invoering van hoogwaardige
milieuvriendelijke werkwijzes in de dagelijkse bedrijfsvoering, leidt de eigenaar en bekende milieuactivist
Ewald Biemans verschillende alom erkende milieur-initiatieven en zet hij zich in om de gasten en de lokale
gemeenschap te informeren over het belang van natuurbehoud. Dat Biemans een autoriteit en een pionier
is op het gebied van duurzaamheid blijkt uit de vele awards en certificeringen.
Bucuti werd het eerste volledig CO2-neutrale hotel in de Caribbean in 2018 en is sindsdien elk jaar
opnieuw gecertificeerd. Bucuti & Tara werd 's werelds eerste hotel dat de Global 2020 United Nations
Climate Action Award for Climate Neutral Now ontving, die persoonlijk werd uitgereikt op COP26
(november 2021), waar Ewald Biemans eregast en presentator was. Terwijl hij daar was, werd hij
uitgeroepen tot de enige hotelier die de Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism mocht
ondertekenen. In 2022 was Biemans op de WTTC 2022 Global Summit in Manilla een initiatiefnemer en
ondertekenaar van de nieuwe WTTC.
In oktober 2021 debuteerden Bucuti & Tara met 's werelds eerste Carbon Offset Concierge. Deze service
helpt gasten bij het compenseren van hun vliegreizen, luchthaventransfers, uitstoot van eilandexcursies
door middel van hoogwaardige, gecertificeerde compensatieprogramma's. Een verblijf bij Bucuti & Tara is
al CO2 neutraal, nu wordt het verblijf een volledige CO2- neutrale vakantie van deur tot deur.

O N S V O L G E N D E D O E L : H E T E E R S T E R E S O R T I N H E T
C A R I B I S C H G E B I E D W O R D E N D A T C O 2 N E G A T I E F I S .

SLEEPING
ACCOMMODATIES
De Bucuti Wing heeft 60 kamers, waaronder 48 kamers met uitzicht op de tuin, 10 kamers met uitzicht op de
oceaan en twee suites met uitzicht op de oceaan. Er zijn drie bungalows. De vijf verdiepingen tellende Tara Wing
beschikt over 36 suites aan de oceaan, vier penthouses suites en een deluxe kamer. Alle 44 Tara-suites, de
lobby en de lounge hebben een stijlvol, comfortabel interieur dat het authentieke Aruba reflecteert. In de zomer
van 2018 zijn daar nog een chique en moderne entree en een nieuwe conciërge ruimte bijgekomen. Het pand
wordt heel zorgvuldig onderhouden zodat het continu in opperbeste staat verkeerd.
Alle kamers en suites hebben een magnetron, minibar, kluis op de kamer, haardroger, strijkijzer en strijkplank,
ruim balkon of terras, kabeltelevisie, wifi, lokaal gemaakte toiletartikelen van Aruba Aloë, koffiezetapparaat,
airconditioning, plafondventilator, telefoon, gratis gebruik van een IPad en kingsize of queensize bedden. De
penthouses zijn allemaal voorzien van een keuken. Bovendien is elke kamer uitgerust met: luchtontvochtigers
en luchtreinigers met HEPA-filters om de lucht schoon, allergenenvrij en geurvrij te houden.
“GEEN VERRASSINGSTARIEVEN”
Met haar kenmerkende “no surprise tarievenstructuur” zijn de tarieven van Bucuti inclusief alle heffingen en
toeslagen, een dagelijks uitgebreid Amerikaans ontbijtbuffet, lokale telefoongesprekken, Wi-Fi in het gehele
complex en gratis gebruik van een iPad (inclusief Skype) in iedere hotelkamer.
CONCIERGE-SERVICE nieuwe stijl
Ruim voordat de gasten op Aruba arriveren, begint het ervaren conciërge team al met de voorbereidingen.
Iedere gast op het resort heeft zijn of haar persoonlijke conciërge. Direct bij aankomst in het resort worden de
gasten in de nieuwe entrée met een glaasje champagne door hun conciërge verwelkomt. De concierge verzorgt
de check-in, zodat gasten - zonder eerst te hoeven wachten bij de receptie – direct naar Eagle Beach kunnen
gaan om te ontspannen en alvast in de vakantie- modus te komen.
Bucuti ’s conciërgeteam staat altijd klaar om informatie en tips te geven over activiteiten en dinermogelijkheden
in de omgeving. Gasten die op huwelijksreis zijn, kunnen voor en tijdens hun verblijf ook gebruik maken van de
services van een toegewijde Romance Concierge om er zeker van te zijn dat hun huwelijksreis alles is waar ze
van gedroomd hebben en meer. Excursies zoals eilandtours, wandel-, snorkel- en duiktochten zijn slechts
enkele voorbeelden van de vele mogelijk heden. Het conciërgeteam geeft ook informatie over speciale
evenementen zoals de filmvoorstellingen in de openlucht onder de sterren die op het terrein zelf worden
georganiseerd. Daarnaast assisteert het team graag bij autoverhuur, controleren zij de vluchtstatus van de
gasten en geven zij informatie over lokaal vervoer.

WINING & DINING
Het Bucuti & Tara Beach Resort biedt haar gasten enkele culinaire hoogtepunten. Onder leiding van een
geweldige chef wordt dagelijks een grote verscheidenheid aan internationale gerechten bereid.
Bij restaurant Elements, uitgeroepen door Tripadvisor tot nummer twee in de wereld voor een romantisch
diner, draait alles om gezond dineren. Met de prachtige zee als achtergronddecor, is Elements Aruba's
meest toonaangevende restaurant met een Europese en Caribische keuken gericht op een gezonde
levenstijl. Het restaurant is meervoudig winnaar van de Award of Excellence van Wine Spectator. Daarnaast
is Elements in 2020 door USA Today uitgeroepen tot beste restaurant in het Caribisch gebied
Het uitgebreide menu biedt een ruime keuze aan lokale en wereldgerechten, Vegan, vegetarisch, glutenvrij
of andere dieetwensen? Laat het weten en de creatieve culinaire professionals van het resort houden hier
met alle plezier rekening mee. .
Het merendeel van de tafels is slechts voor twee personen gedekt en garanderen hiermee een private en
serene ambiance. Buiten op het terras of binnen waar ramen van vloer tot plafond een ruim zicht bieden op
Eagle Beach. Het bekroonde restaurant illustreert Bucuti's ambitie om haar gasten een taal gevoel van
ontspannen en comfort te geven en om tegelijkertijd de pracht van Aruba's natuurlijke omgeving te laten
zien.
HEALTHY PORTIONS
Elements heeft 'Healthy Portions' geïntroduceerd waarbij de gerechten qua grootte niet alleen passen bij
eventuele wellness doestellingen, maar ook als bijkomend voordeel hebben dat er ruimte is voor een
meergangen diner. Daarnaast reduceren de nieuwe portie groottes ook de ecologische voetprint van het
restaurant tot wel 30% omdat er minder voedsel wordt verspild.

WINING & DINING
ONTBIJT
Er wordt dagelijks een Amerikaans ontbijt geserveerd in Elements en de Tara Lounge van 07:00-11:00
uur.
LUNCH
Het restaurant Elements is van 12:00-17:00 uur geopend
De Sandbar ligt direct aan het strand en is van 11:00 uur tot middernacht geopend.
De populaire Red Flag service houdt in dat u simpelweg een vlag opsteekt en vervolgens uw
favoriete drankje of snack geserveerd krijgt - zelfs óp het strand bij uw ligstoel.
Gedurende de gehele dag kunt u op het strand bestellen waar u zin in heeft.
HAPPY HOUR en HEALTHY HOUR
In de Sandbar op het strand zijn ervaren bartender bezig met het mixen van heerlijke cocktails voor de
gasten van het resort. De dagelijkse happy hours vinden plaats van 16.00 tot 18.00 uur en van 21.00 tot
22.00 uur. Bovendien is er elke dag geweldige livemuziek van 17:00-19:00 en 21:00-22:00 uur. Ook niet te
missen is het dagelijkse Healthy Hour, dat plaatsvindt van 15.00-16.00 uur en gezonde drankjes serveert.
DINER
Het restaurant elements is van 17.30 - 22.30 uur geopend.
Romantisch dineren: Dit is mogelijk in een privé-cabana op het strand omgeven door kaarslicht en
wuivende palmen. Compleet met een speciaal drie gangen menu inclusief wijn of Champagne,
Senses: Deze fine-dining ervaring is een idee van Executive Chef Kelt Hugo Maat en Maitre D' Bas
Kruisselbrink. Beiden afkomstig uit Nederland. Deze wereldwijd opgeleide grootmeester combineert
klassieke Franse technieken met internationale smaken en hebben hiermee zowel gerechten als
cocktails ontwikkeld die de sfeer van Aruba onderstrepen. Gasten worden getrakteerd op een
culinaire ontdekkingsreis van 5 tot 8 gangen. Geserveerd in een intieme sfeer worden tijdens het diner
alle zintuigen geprikkeld.

ROMANTIEK
Romance Bucuti-style
Bucuti is door Tripadvisor uitgeroepen tot meest romantische hotel ter wereld. Toonaangevend in de
wereld van de romantiek biedt het resort haar gasten een aantal exclusieve belevenissen:
VIP “Vakantie als een beroemdheid”
Kom naar Aruba als een V.I.P. Word opgewacht bij het vliegtuig door een personal assistant. Ontspannen
wachtend in een ultra-privé lounge, nippend van Champagne en andere lekkernijen terwijl de bagage
wordt opgehaald. Omzeil de rijen bij de passpoortcontrole en laat u door een privéauto naar het resort
brengen alwaar de check-in op de kamer plaatsvindt. Sterrenservice maar dan zonder de paparazzi!
Nieuwe tijdloze, romantische picknick
Deze klassieke traditie onder geliefden lonkt. Ontvang een rijkelijk gevulde picknickmand, een deken,
kussen en een kaart speciaal voor de gast samengesteld door Bucuti’s ‘Romance conciërges‘ met Aruba’s
meest idyllische verborgen plekjes.
Champagne Beach Butler Service
Kruip gezellig bij elkaar op het witte zandstrand en kijk naar de prachtige zonsondergang terwijl je geniet
van champagne, vers gemaakte hapjes en amuses geserveerd door een beach butler.
Jacht Monforte
Vaar uit met deze grote schoener voor een unieke, sfeervolle vijf-uur durende excursie naar de prachtige
Spaanse lagune. Bekijk onderweg tropische baaien en witte zandstranden, ga snorkelen, 'Third Lung
duiken' kajakken of zwemmen en laat je verwennen met gratis drankjes van de premium bar en
gastronomisch diner.
Catamaran zeiltocht bij zonsondergang
De zonsondergang op Aruba is oogverblindend. Terwijl de zon langzaam in zee zakt, vaar je met jouw
“dushi” over de kalme zee op dit sfeervolle zeilschip. Geniet van uw favoriete drankje in de bar.
Honeymooners Champagne Toast - inbegrepen
De eigenaar en CEO van Bucuti & Tara Beach Resort, Ewald Biemans, nodigt elke dinsdag pasgetrouwde
paren op het strand uit voor een champagne toast.
Movies under the stars - inbegrepen
Neem gezellig samen plaats op de ligstoelen en geniet van de klassiekers in het strandtheater onder de
schitterende sterrenhemel.

WELLNESS& OVERIGE
FACILITEITEN
Wij willen graag dat u echt tot rust komt in ons prachtige Bucuti & Tara Beach Resort. Daarom
bieden we u een uitgebreid wellness-programma aan.
WAT MAAKT ONS SPECIAAL?
De wellness-professionals van Bucuti & Tara zijn echte experts en stellen hun vaardigheden
exclusief ter beschikking aan de gasten van het hotel. De aangeboden wellness-programma's
omvatten fitness, voeding en mindfulness. Welk programma u ook kiest, uw welzijn is altijd onze
hoogste prioriteit!
Bij Bucuti kunt u kiezen voor een op maat gemaakt sportschema in de fitnessruimte, op het
strand of zelfs buiten het resort in Aruba's Arikok National Park. Ook kunnen Bucuti's wellness
specialisten aanbevelingen doen voor spabehandelingen. Verder heeft Bucuti haar wellnessaanbod uitgebreid met gratis activiteiten en lessen. Het dagelijkse aanbod varieert tussen yoga
en meditatie, Tai Chi op het stand, strandwandelingen bij zonsopgang, voedingsadviezen,
groepslessen en kook-demonstraties van gezonde gerechten door de chef-kok.
FITNESS CENTRUM
Voor uw workout kunt u terecht in de ruim opgezette fitnessruimte terwijl je geniet van een
tropisch uitzicht dankzij de vloer-tot-plafond ramen. De van airconditioning voorziene fitness is
goed uitgerust met onder andere losse gewrichten, spinfietsen, loopbanden, stepapparaten en
roeimachines. Stap ook eens op de eco-fitness fiets of loopband. Terwijl jij calorieën verbrandt,
wek je tegelijkertijd energie op. Deze energie wordt rechtstreeks naar het electriciteitsnet van
het resort geleid.
Een leuk weetje over ons fitnesscentrum - als u onze loopbanden en fietsen gebruikt, wekt u
elektriciteit op. Verbrand calorieën en genereer kilowatts!
ONS HEALTHY HOUR
Naast onze uitgebreide sport- en wellnessfaciliteiten kunnen gasten van ons resort dagelijks van
15.00-16.00 uur genieten van het enige Healthy Hour van de Caribbean.
DE PURUN SPA
In de Purun Spa van het Bucuti & Tara Beach Resort, bieden wij een grote verscheidenheid aan
behandelingen. Hier kunt u zich laten verwennen met een massage of een gezichtsbehandeling.
Hiervoor worden veel regionale producten gebruikt, zoals aloë vera of wit zand. Waar de
behandeling plaatsvindt, bepaalt u helemaal zelf. Wij leggen u ook graag in de watten in een van
onze cabanas direct aan het strand.

ZWEMBAD
Bucuti’s zoutwater infinity pool ligt centraal in het resort tussen de Bucuti en de Tara vleugel in.
Vanaf het zwembad kijk je uit over het witte zandstrand van Eagle Beach. De SandBar, de
exclusieve strandbar voor gasten van Bucuti, zorgt er met hun 'red flag' service voor dat het de
gasten aan niets ontbreekt.
OVERIGE FACILITEITEN
Gegarandeerd ligbedden en schaduw voor elke gast
Beach clean-up op de derde woensdag van elke maand
Qigong-les (vorm van Tai Chi) op het strand woensdag 7.30 uur
Cadeauwinkel
Stomerij/ wasserijservice en gratis zelfbedieningswasserette
Beveiligde omgeving met camera's en 24/7 beveiligsteam
Meertalig personeel
Gratis parkeren
Handicapfaciliteiten
COVID-19 VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN: de veiligste, gezondse vakantie in het Caribisch gebied
Kiezen voor het vieren van een huwelijksreis, jubilieum, verjaardag of 'gewoon omdat' vakantie bij
Bucuti & Tara Beach Resort betekent genieten van de gezondste, veiligste vakantie-ervaring van
het Caribisch gebied. Als het meest eco gecertifieerde resort van het Caribisch gebied, stonden
de gezondheid en het welzijn van zowel gasten als personeel voorop in gedetailleerde
protocollen lang vóór COVID-19 de wereld ging domineren.
Bucuti & Tara is een samenwerking aangegaan met IC-artsen en -verpleegkundigen om ons te
adviseren en supporten bij de implementatie van de strengste, hightech COVID-19
veiligheidsprotocollen. Bucuti & Tara maakt gebruik van een uitgebreid reinigings en
ontsmetttingssysteem, zonder gebruik te maken van schadelijke giftige chemicaliën. Nadat ze
bijvoorbeeld groene reinigingsmiddelen in de accommodaties hebben gebruikt, worden ze verder
ontsmet met een ionizer en een UVC antibacteriële lamp - dezelfde typen die in operatiekamers
in ziekenhuizen worden gebruikt. Verder zijn de inwoners van Aruba de zesde meest
gevaccineerde COVID-19 ter wereld.

BIOGRAFIE
Ewald Biemans
Eigenaar/CEO
Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba

Biografie
Ewald Biemans is de grondlegger en eigenaar van het Bucuti Beach dat in oktober 1987 werd geopend. In
maart 2014 voegde hij een luxe vleugel toe aan het resort, de Tara Beach Suites genaamd. Het resort heeft
het hele jaar door een gemiddelde bezetting van 97%+. Het resort voor volwassenen is een oase van rust en
luxe waarbij alles draait om romantiek, welzijn en duurzaamheid. Onder leiding van Biemans is Bucuti & Tara
Tripadvisor's No. 1 Hotel for Romance in the Caribbean en No. 5 in the World, terwijl het ook het eerste en
enige CO2-neutrale resort in het Caribisch gebied is - een bewijs dat onvergetelijke vakanties en
duurzaamheid heel goed samen kunnen gaan.
Biemans, geboren in Oostenrijk, begon zijn horecacarrière bij Hilton en Intercontinental in Zuid-Amerika
voordat hij zijn Bachelor of Science in International Business behaalde aan de Florida State University. Na zijn
verhuizing naar Aruba in het begin van de jaren zeventig, leidde Biemans The Coral Strand Hotel, dat later
omgedoopt werd tot het vermaarde Talk of the Town Restaurant and Resort. Vervolgens was hij medeeigenaar van en beheerde hij het Manchebo Beach Resort voordat hij Bucuti & Tara als enige eigenaar
ontwikkelde.
Biemans is zeer betrokken bij de toeristenindustrie en is zeer actief als wereldverbeteraar. Hij moedigt actief
andere hotels op het eiland aan om ook het initiatief te nemen om de natuur van Aruba te beschermen.
Biemans is was jarenlang President van de Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) maar werd recent
bestuurslid. Hij is voortdurend bezig met het onderzoeken, omarmen en verwelkomen van nieuwe
technologieën om te helpen bij het implementeren van oplossingen. Hij is tevens oprichter van Aruba's SKAL
Club-afdeling, bedenker en voorzitter van de milieucommissie voor AHATA, en lang dienend directeur van
het bestuur van het Arikok National Park op het eiland.
Als marktleider op het gebied van milieuvriendelijkea activiteiten heeft Bucuti & Tara de meeste ecocertificeringen in het Caribisch gebied. Elk biedt het duurzaamheidskader van het resort en vereist strenge
jaarlijkse hercertificeringsprocessen voor verlenging:
• Gecertificeerd CarbonNeutral ® - het eerste gecertificeerde CarbonNeutral ® Resort in het Caribisch
gebied
• LEED Gold - Caribische resort met de hoogste ranking voor uitgebreide renovaties
• Green Globe Platinum - "'s Werelds meest duurzame hotel"
• ISO 14001 - voor milieubeheer
• ISO 9001 - voor kwaliteitsnormen
• Travelif Gold - voor het succesvol beheren van milieu- en sociale effecten

Biemans, een veelgevraagd gastspreker over ecotoerisme, is zowel lokaal als internationaal meermaals
onderscheiden voor zijn werk op het gebied van milieubehoud. Tijdens de COP26 in november 2021 van de
Verenigde Naties, waar hij een erelid en presentator was, werd hij ook uitgeroepen tot de enige hotelier die
de ondertekenaar was van de Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism. In 2022 was Biemans op de
WTTC 2022 Global Summit in Manilla een initiatiefnemer en ondertekenaar van de lancering van de nieuwe
WTTC Hotel Sustainability Basics, of The Basics. Onder zijn leiding zijn onder meer de volgende
onderscheidingen:
Duurzaamheidsprijzen:
•World Travel Market – 2021 World Responsible Tourism Award (aankondiging 1 november 2021)
•Global Forum for Human Settlements - 2021 Sustainable Cities and Human Settlements Awards voor Global Low-carbon Ecological
Scenic Spot (aankondiging 29 oktober 2021)
•Verenigde Naties - Global UN 2020 Climate Action Award for Climate Neutral Now
•Reizen + Vrije tijd - Winnaar Global Vision Award 2020; Selectiepanellid 2021
•World Travel & Tourism Council - 2019 Tourism for Tomorrow Climate Action Award
•Gecertificeerd CarbonNeutral ® – het eerste gecertificeerde CarbonNeutral ® Resort van het Caribisch gebied – 2018-2021
•Winnaar nationale energiebol - 2018-2019
•Caribbean Hotel & Tourism Association - CHIEF Hall of Fame Award 2019 voor Best Practice for Environmental Sustainability
•Caribbean Hotel & Tourism Association – 2018 CHIEF Award for Social Responsibility for Spay and Neuter Program
•Caribbean Hotel & Tourism Association - CHIEF Award 2017 voor ecologische duurzaamheid
•HSMAI/National Geographic Traveler – 2016 Gold Adrian leider in duurzaamheid
•Green Globe Platinum – meest duurzame hotel ter wereld 2016
•Green Hotelier – Award 2015 - Eervolle vermelding in Amerika
•Travel Weekly – Milieuvriendelijk hotel Magellan Award 2015
•Tripadvisor – GreenLeader Platinum 2015-2021
•Caribbean Travel Awards – Groene hotelier van het jaar 2014
•Green Globe – High Achievement Award 2011
•Green Globe – Award 2009 voor superieure milieubescherming
•American Express - Groene Award 2009
•Caribbean Hotel & Tourism Association – Groen hotel van het jaar 2009
•International Hotel & Restaurant Association – Milieubewust 2009
•EILANDEN – Blauwe lijst 2009 - Milieuvriendelijke en duurzame praktijken
•National Geographic Traveler – Verblijfslijst 2009
Het resort van Biemans is de ontvanger van een groot aantal kwaliteitsonderscheidingen, waaronder:
•Tripadvisor Travelers' Choice Awards – No. 1 hotel voor romantiek – Caraïben (2015-2022)
•Tripadvisor Travelers' Choice Awards – Top 25 hotels van de wereld (2022)
•Tripadvisor Travelers' Choice Awards – Top 25 hotels aan het water van de wereld (2022)
•Tripadvisor Travelers' Choice Awards - Top 5 hotels voor romantiek van de wereld (2016-2022)
•Tripadvisor Travelers' Choice Awards – nr. 1 hotel in de Caraïben (2020)
•Tripadvisor Travelers' Choice Awards – Top 10 hotels voor de beste service (2016-2022)
•Tripadvisor Travelers' Choice Awards - nr. 2 tops voor Date Night van de wereld (2021)
•Tripadvisor Travelers' Choice Awards – nr. 8 meest romantisch hotel van de wereld (2016)
•USA Today - 10Best in the Caribbean - No. 1 Caribbean Resort, No. 1 Caribbean Restaurant for Fine Dining (2020)
•US News and World Report – Gold Badge: No. 1 Best Hotel on Aruba, Top 25 Best in the Caribbean (2015-2022)
•Reizen + Vrije tijd - 's Werelds beste lijst: Top 25 resorts in het Caribisch gebied, T+L 500, Global Vision Award
•Condé Nast Traveler – Readers' Choice Award (2016-2021)
•Wine Spectator – Award of Excellence (2019-2021)
•Caribbean Journal Invest – 2022 Sustainable Executive of the Year: Ewald Biemans
•Caribbean Journal – Hotelier van het jaar 2017: Ewald Biemans
•USA Today - 10 beste hotels in het Caribisch gebied (2017-2018)
•Forbes – No. 1 Getaway voor volwassenen: het paradijs vinden
•World Travel Awards – Toonaangevend hotel 2015 op Aruba
•Booking.com - Excellence Award Score 9,6 uit 10, 2015-2018
•Orbitz Elite - 2015 "Beste verblijf" Award
•Hotels.com - 2015 Excellence Award (score 4,9/5)
•Condé Nast - Gouden lijst 2013 "Beste plaatsen om te verblijven"
•Aruba Hotel & Tourism Association – Hotelier van het jaar 2009
•Caribbean Travel and Life - Reader's Award 2009
•Caribbean Hotel & Tourism Association – CHTA Hotelier van het jaar 2002

Ewald woont op Aruba, waar hij de natuurlijke schoonheid en vriendelijkheid van de lokale bevolking
waardeert. Hij zorgt voor zeven reddingshonden en een miniatuurboerderij bij hem thuis. Hij beheert zijn
bedrijven actief en is de leider van Bucuti's Green Team.
Vragen kunnen gesteld worden aan Susan Logan, Director Sales and Marketing, via susanlogan@bucuti.com
.
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