Tripadvisor® verklaart de liefde aan Bucuti & Tara
Beach Resort
Het Arubaanse resort wint vier 2020 Traveler’s Choice Best of the Best Awards
EAGLE BEACH, Aruba - 30 juli 2020 - Liefde, één van de krachtigste emoties ter wereld, kan volgens
Tripadvisor® in het Caribisch gebied het beste worden genoten bij het Bucuti & Tara Beach Resort. De
grootste en meest invloedrijke reis-website ter wereld heeft zojuist haar 2020 Travelers' Choice
aangekondigd. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar en bij een groeiende concurrentie is Bucuti & Tara
wederom uitgeroepen tot het “No. 1 Hotel for Romance in the Caribbean” en “No. 8 Hotel for Romance in
the World”. En om de lijst te volmaken, is het ook het “No. 1 Hotel in the Caribbean” en zijn de
medewerkers van Bucuti beloond met een derde plek in de categorie “Service in the Caribbean”. Bucuti &
Tara’s locatie op Eagle Beach heeft ook de een toponderscheiding gekregen als “No. 4 Beach in the
Caribbean” en “No. 7 Beach in the World”.
In een wereld vol met media, zijn de beoordelingen en onderscheidingen van Tripadvisor hoogtepunten in
het reizen. In de nieuwe YouGov Brand Index 2020 scoort Tripadvisor op de vraag welk merken een
positieve associatie hebben met 85,4% het meest gunstig in vergelijking met andere wereldwijde
krachtpatsers zoals Booking.com met 76%, Amazon met 74% en zelfs Google met 71%.
De winnaars worden bepaald op basis van de kwaliteit en kwantiteit van miljoenen reviews, meningen en
beoordelingen die in 2019, voorafgaand aan de pandemie, op Tripadvisor werden verzameld. Met meer
dan 8,7 miljoen bedrijven op Tripadvisor zijn deze prijzen een bewijs van de constante service en kwaliteit
die de winnaars aan hun gasten bieden.
"Dit is een zwaar jaar geweest voor onze industrie, maar de wereldwijde wens om te gaan reizen, of de
bestemming nu op een uur afstand ligt of aan de andere kant van de wereld, blijft sterk. Wij zijn
gepassioneerd in het begeleiden van reizigers naar al het goede dat daar te vinden is. En dan vooral
binnen deze erkende hotels, restaurants en luchtvaartmaatschappijen die geen gelegenheid te baat laten
gaan om hun gasten uitsluitend het beste van het beste te bieden,” aldus Lindsay Nelson, Chief
Experience & Brand Officer bij Tripadvisor. “Het Travelers’ Choice programma is een manier waarop
reizigers kunnen profiteren van real-life ervaringen van anderen, zodat zij een perfecte reis kunnen
samenstellen die voldoet aan hun behoefte, budget en stijl.”
"Het blijft een enorme eer om Tripadvisor's No. 1 Hotel in het Caribisch gebied te zijn, No. 1 Hotel voor
Romantiek in het Caribisch gebied en meer," zegt Ewald Biemans, eigenaar/CEO van Bucuti & Tara

Beach Resort. "Iedere beoordeling van onze gasten wordt door ons gelezen en krijgt een schriftelijke
reactie. Ze tonen de loyaliteit van onze gasten en doen eer aan de hardwerkende Bucuti medewerkers
die stuk voor stuk echte professionals in gastvrijheid zijn.”
Het perfectioneren van de meest romantische vakantie in het Caribisch gebied
Op het kosmopolitische Aruba heeft Bucuti & Tara op het breedste deel van het witte poederstrand Eagle
Beach een unieke locatie. Een ambiance van romantiek en rust vult de lucht en de ontspannen luxe
omarmt de koppels. De natuurlijke omgeving van het resort - wit zand dat in turquoise water overloopt,
wuivende palmen en overvloedige zonneschijn - lokt dagelijks ‘dushis’ (Papiamento voor "geliefden") uit
gemiddeld 25 verschillende landen wereldwijd.
De zorgvuldig afgelegde weg om het No. 1 Hotel for Romance in het Caribisch gebied te worden, is het
resultaat van de intense toewijding en het consistente beleid dat gevoerd wordt door de gepassioneerde
en bekroonde hoteleigenaar Ewald Biemans. Biemans besloot jaren geleden dat Bucuti & Tara niet alles
voor iedereen zou bieden, maar zich volledig zou richten op romantiek waarmee families en groepen
uitgesloten werden. Bij Bucuti & Tara zijn duurzaamheid en wellness een verlengstuk in het streven naar
romantiek. Het eerste en enige CO2-neutrale hotel in het Caribisch gebied is net zo zorgzaam voor zijn
gasten als voor de planeet.
Vanaf het moment dat stelletjes reserveren, begint hun persoonlijke conciërge met het helpen
voorbereiden van een ultiem romantische vakantie. De conciërge bereidt de aankomst voor, zorgt op de
hoogte te zijn van de voorkeuren van de gast en stelt aan de hand hiervan het programma samen. Het
conciërgeteam biedt verschillende activiteiten en kan het stel laten genieten van een romantische
zonsondergang aan boord van een privé-jacht, geven een moderne draai aan een klassieke picknick,
organiseren een filmavond onder een schitterende sterrenhemel of regelen een diner bij maanlicht in een
privé-cabana met eigen personeel. De conciërges kunnen ieder aspect van het verblijf voor de gast
exclusief maken, zoals een VIP-aankomst en vertrek op de luchthaven, wellness-belevingen als een
gezamenlijke bootcamp op het strand of een privé-yogales van één van Aruba’s top-yogi of een
romantisch samenzijn terwijl de beach butler service ervoor zorgt dat het je aan niets ontbreekt.

Het populaire adults-only resort biedt elke gast de ruimte, zowel binnen als buiten. Social distancing is
hier geen probleem. Gasten hoeven niet in te checken bij een traditionele receptie. Hun persoonlijke
conciërge begroet ze bij de ingang en begeleidt ze naar de accommodatie waar middels een iPad
ingecheckt kan worden. De stelletjes ontspannen zich in een mondaine omgeving en aan het rustige
strand van Bucuti. Gegarandeerd luxe ligstoelen zijn gekoppeld en omgeven door 8 meter strand om de
privacy te waarborgen. Dus nooit rennen voor een stoel, maar tijd genoeg om te genieten van elkaar.
Tripadvisors senior onderzoekers delen nieuwe reizigersinzichten
Gelijk met de bekendmaking van de winnaars van Travelers' Choice 2020 hebben de senior
onderzoekers van Tripadvisor een speciaal webinar gehouden waarin de zoekpatronen van de bezoekers
aan de site gedeeld werden. De vraag naar afgelegen, romantische bestemmingen is met 123 hoog (100
is het gemiddelde) en de wens voor meer outdoor activiteiten en/of ruimte scoort ook hoog met 117 bij
strandliefhebbers en 151 bij wandelaars. Terwijl de wereld zucht onder de effecten van COVID-19,
onthulde Tripadvisor dat reizigers hun dromen weer in reizen aan het omzetten zijn.
Bucuti & Tara: de meest gezonde en veilige vakantie in het Caribisch gebied
Als het meest gecertificeerde eco-hotel in de regio heeft Bucuti al lang een verhoogd bewustzijn voor de
gezondheid en veiligheid van zowel haar gasten als de planeet. De nieuwe COVID-19
veiligheidsprotocollen zijn ontwikkeld volgens de richtlijnen van het Center for Disease Control,
aanbevelingen van de World Health Organization en persoonlijke evaluaties door ICU (intensive care
unit) artsen en verpleegkundigen die dit voorjaar voor een verblijf gastvrij zijn ontvangen door Bucuti &
Tara.

Met de nieuwe touch-free policy gecombineerd met een verbeterde ziekenzorg, high-tech
gezondheidsprotocollen en Aruba’s Health & Happiness Code kunnen gasten vol vertrouwen ontspannen
in de vakantie-modus.
Ga voor meer informatie naar Bucuti.com.
- EINDE -
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Geschikte afbeeldingen voor dit persbericht kunt u hier downloaden.
Bucuti & Tara Beach Resort wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door Lieb
Management. Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Irene Lipper - Lieb Management
T +31 (0)6-21560233
M bucutiresort@lieb-management.nl

Over Bucuti & Tara Beach Resort
Bucuti & Tara Beach Resort is in augustus 2018 uitgeroepen tot het eerste CarbonNeutral®/netto zero
hotel in het Caribisch gebied en behoort tot de Top 10 Hotels for Romance in the World, No. 1 Hotel in
the Caribbean, No1 Hotel for Romance in the Caribbean (voor vier jaar op een rij) en No. 1 Hotel for
Service in the Caribbean. Aruba's voornaamste boutique resort voor volwassenen wordt geleid door de
gevierde hotelier en milieuactivist Ewald Biemans, door Caribbean Journal uitgeroepen tot de Caribbean
Hotelier of the Year 2017. Het resort is genesteld op het poederachtige witte zand van Eagle Beach, de
thuisbasis van beschermde zeeschildpadden en erkend als een van de "Dream Beaches of the World".
Bucuti biedt 104 comfortabel ingerichte kamers, suites en penthouses; ligbedden en parasols voor elke
gast; zoetwater infinity-zwembad; spa; WiFi; en een gratis iPad met Skype voor gebruik tijdens het
verblijf. Bekroonde verse en gezonde maaltijden worden genoten in Elements met zicht op de oceaan, de
Tara Lounge of tijdens een privédiner op het strand. Gereserveerd uitsluitend voor gasten en hun
vrienden biedt de SandBar op het strand dagelijks top-cocktails en live muziek samen met het in het
Caribisch gebied eerste Healthy Hour. Het resort is TAG Approved® als een LGBTQ-vriendelijk hotel.
Bucuti, een wereldwijde leider op het gebied van duurzaam toerisme, is in het bezit van eco-certificaten
van LEED Gold, Green Globe Platinum, ISO 14001 en Travelife Gold en werd in 2016 door Green Globe
uitgeroepen tot 's werelds meest duurzame hotel/resort.
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