
 

 

 

 

 

 
Nieuws en updates van Bucuti

Beste reisprofessional,

In deze editie zullen we onze reis voortzetten om u kennis te laten maken met de zoete
geuren, unieke landschappen en de frisse bries van Aruba – meer dan strand alleen.

We zullen u kennis laten maken met het Arikok National Park op Aruba, u introduceren met
de geweldige culinaire hoogstandjes in het Senses Restaurant, verder brengen wij een
bezoek aan de Aruba Aloe fabriek en het museum om zo te zien waar onze
huidverzorgende proroducten vandaan komen. Daarnaast presenteren wij onze chef-kok
'Ziggy 'die een lokale keukendemonstratie bij Elements verzorgt als onderdeel van ons
Wellness-programma.

With peace, love and happiness ... naturally,

Ewald Biemans
 Eigenaar en CEO

De schoonheid van het Arikok
National Park

Twintig procent van Aruba's land wordt
beschermd door een natuurreservaat
genaamd Arikok National Park.
Wandelpaden beslaan een gevarieerd
landschap met begroeide ruïnes,
goudmijnen en met cactussen bedekte
heuvels die een spectaculair uitzicht op de
noordkust bieden.

KOM MEER TE WETEN

http://www.bucuti.com/
https://www.bucuti.com/blog/nationaal-park-van-aruba---arikok-306


 

 

 

"Een culinair feest"

SENSES Restaurant in het Bucuti & Tara
Resort is een Chef's Table-concept waarbij
slechts 16 gasten op een willekeurige avond
worden verblijd met 5 tot en met 8 gangen
met creatieve smaakprofielcombinaties,
prachtig gepresenteerd en elke gang wordt
gecombineerd met speciaal selectie van de
beste wijnen. Een ware prikkeling van de
zintuigen met een culinair hoogstaande
beleving in een ontspannen, intieme
omgeving. Zoals een van onze gasten
omschreef: "Ge-wel-dig!"

KOM MEER TE WETEN

Aruba Aloë

Een interessante en unieke Arubaanse
ervaring is te vinden in het Aruba Aloë
museum en de fabriek. Aruba Aloë Balm,
opgericht in 1890, is de oudste Aloë-
onderneming ter wereld en een van de
eerste bedrijven die aloë-gebaseerde huid-,
haar- en zonverzorgingsproducten
produceert. Een bezoek aan hun vestiging
biedt rondleidingen aan (elke 15 minuten)
die inzicht geven in hoe Aloë wordt geoogst
en hoe producten worden gemaakt.

KOM MEER TE WETEN

Wellnessprofiel: chef-kok Ziggy en
zijn kookdemonstratie op
maandag

De favoriet van onze gasten van onze ons
gratis wekelijkse wellness activiteiten
programma is de kookdemonstratie van
lokale gerechten gepresenteerd door chef-
kok Ziggy. Of formeel: chef-kok Zychiel
Reynaldo Garcia Pantophlet. Levendig en
pittig kenmerken chef-kok Ziggy. Hij is altijd
goedlachs tijdens zijn vermakelijke
presentatie elke maandag.

ONTMOETEN ZIGGY

https://www.bucuti.com/blog/senses-restaurant-in-het-bucuti--tara-resort-305
https://www.bucuti.com/blog/aruba-aloe-304
https://www.bucuti.com/wellness-blog/wellnessprofiel---chef-kok-ziggy-en-zijn-kookdemonstratie-301
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