
BUCUTI BEACH RESORT OP ARUBA
EEN WAAR PARADIJS IN DE CARIBBEAN

Op Aruba vind je talloze fantastische hotels met ieder hun eigen sfeer en 
karakter. Het is vaak lastig om te bepalen welke accommodatie nu voor
jullie het meest geschikt is. Natuurlijk geven wij je hier graag een uitgebreid
advies over.
Een prachtig hotel op het zonovergoten eiland is bijvoorbeeld het
Bucuti Beach Resort. Als jullie willen relaxen en nagenieten van jullie huwelijk
in een intiem, eerste klas hotel aan werkelijk een van de mooiste stranden 
van het Caribisch gebied, dan is dit resort echt iets voor juilie!

Bucuti Beach Resort****-, een oase van rust
Het in Spaans-koloniale stijl gebouwde Bucuti Beach is gelegen aan het 
mooiste en breedste gedeelte van Eagle Beach. Dit laagbouw hotel met 
design inrichting wordt omgeven door een tropische tuin waar de meest 
exotische bloemen en planten groeien. Het biedt een goede persoonlijke 
service en veel privacy in een ongedwongen sfeer en is een uitstekende 
keuze voor een onvergetelijke vakantie.

In het resort vind je voldoende faciliteiten voor een zeer aangenaam 
verblijf, zoals zwembad met zonneterras, ligstoelen, parasols en 
badhanddoeken, fitnessruimte, minimarkt en souvenirwinkel, spacentrum 
‘The Spa at Tara’ met diverse schoonheids- en lichaamsbehandelingen en 
natuurlijk het prachtige strand met wederom ligstoelen, parasols en 
handdoeken. Het restaurant met bar Pirate’s Nest voor ontbijt (uitstekend 
verzorgd ‘Champagne breakfast buffet’), lunch en diner, ligt in het ‘verzonken
schip’ Golden Galleon op het strand.

Ook in de buurt van Bucuti is er voldoende te beleven. Het bruisende 
Oranjestad ligt slechts op 5 km. Winkeltjes, restaurants, bars en het 
Alhambra Casino zijn op loopafstand. De golfbaan van Tierra del Sol is 
slechts 10 km verwijderd van het hotel. En natuurlijk kun je in de heldere 
zee rondom het eiland allerlei watersporten beoefenen.

De comfortabele superior kamers zijn echt van alle gemakken voorzien. 
De deluxe kamers zijn identiek van opzet, maar liggen direct aan het strand
en hebben zeezicht. Als het echt op en top moet zijn, kies je voor de luxe 
Tara Suites die zich in een aparte vleugel direct op het strand bevinden.
Ze zijn zeer ruim opgezet met een aparte woon- en slaapkamer, een groot
balkon en frontaal zeezicht.

Lekker uitrusten in je luxe kamer, genieten van een drankje in een terrasstoel
op het opmerkelijk brede strand of op een ligbed aan het gezellige zwembad;
wat wil je nog meer? In het Bucuti Beach Resort kan het allemaal!

Ja, ik wil
Het is ook mogelijk om in deze prachtige omgeving in het huwelijksbootje 
te stappen. Belns Huwelijksreizen regelt samen met het Bucuti Beach Resort
een unieke bruiloft op het hagelwitte strand met alles erop en eraan. Aan 
niets zal het jullie ontbreken; tropische bloemen, een heerlijke bruidstaart, 
champagne, een bekwame fotograaf, een rode loper... Puur genieten!

www.beins-huwelijksreizen.nl/bucuti of bel 0162-485040

 


