Enorme cactussen naast de tee van
hole 1 met zicht op zee

Het fantastische zandstrand voor de 18e
hole van de Divi Links course

Aruba
70
mijl
vrolijkheid
Heerlijk relaxed golf op Divi Links en Tierra del Sol
De wind waait zachtjes op het terras op het strand van Divi. Twee
golfers hebben er negen holes op zitten. Ze bestellen kleurige cocktails.
Levendige muziek klinkt uit de boxen. ,,Wat een vrolijkheid op dit eiland,’’
zegt de vrouw. Ze lacht. ,,Of je nu golft of wandelt door Nationaal Park
Arikok, van dit eiland word ik blij.’’
Aruba bruist volop en biedt als vakantieland oneindig veel leuke
uitstapjes en bezienswaardigheden. Je golfvakantie vieren op Aruba is
altijd een goed idee!
Behalve fantastisch golf op het kleurrijke eiland is het vooral de sfeer die
Aruba bijzonder maakt. De mensen zijn vrolijk en hartelijk. Overal klinkt
muziek. De azuur blauwe oceaan is prachtig, de hagelwitte zandstranden
spreken tot de verbeelding.
Er is een Aruba boven water en een Aruba onder water. Boven water
eindeloos veel exotische vogels, wilde dieren, indrukwekkende leguanen,
cactussen, bloemen en mangrove bossen. Onder water gaat er voor de
golfer een wereld van verrassende schoonheid van koraalriffen , en kleurige
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Hole 3 Uitdagende Par 3 Tierra del Sol met
fraai doorkijkje naar de vuurtoren

vissen open. Snorkelen is een geweldige manier om Aruba te leren kennen onder
water. De stoere duiker kan zijn hart ophalen als hij op avontuur gaat om naar
wrakken te duiken.
Nog meer avontuur op One happy island? Een enerverende spannende jeeptocht
door Nationaal Park Arikok om zo de rotsachtige noordkust te ontdekken,
Voor de sportieve golfer is er genoeg te doen, maar ook de golfer die wil crashen
kan op Aruba prima uit de voeten. Zon, strand, zee en lekker eten. Aruba is de
culinaire hotspot, van de traditionele Hollandse pot tot de Aziatische, Afrikaanse
en Spaanse keuken, met ruim tweehonderd restaurants op Aruba is er keuze
genoeg.
Aruba: 70 mijl aan vrolijkheid. Een vrolijke smeltkroes van verschillende mensen
die in de loop van de tijd de cultuur van het eiland heeft gevormd. Kortom, een
heerlijk eiland met hartelijke mensen die ook nog eens Nederlands spreken.
Het echtpaar heeft de cocktails op gedronken. De wind wappert nog steeds
zachtjes over het strand.
,,Kom,’’ zegt de vrouw, ,,We gaan lekker lezen op het strand.’’ Samen lopen de
golfers richting zee en leggen hun handdoek op het parelwitte zand.
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