
 
  

Sandals® Royal Bahamian heropend na een multi-million dollar renovatie 

Gouda, 28 januari 2022 - Het bekroonde Luxury Included® Sandals Royal Bahamian verwelkomt 
vandaag de eerste gasten. Sandals investeerde 55 miljoen dollar in de renovatie. Het 
fonkelnieuwe Sandals resort weerspiegelt de relaxte vibe van de Bahama’s met de typische 
kleuren en geuren van het eiland. Enkele highlights: 

 

Nóg luxere kamers en villa’s 
Het nieuwe Island Village bestaat uit vrijstaande villa’s in de kleuren van de de typische roze, blauwe 
en witte accenten van de Bahama’s.  De Butler Villa Suites beschikken elk over een privézwembad en 
Tranquility Soaking Tubs™ in de buitenlucht.  Een  Swim-Up Suite op de begane grond ligt direct aan 
het zwembad, terwijl de Penthouse Love Nest Butler Suites vanaf het privébalkon een panoramisch 
uitzicht op de oceaan bieden. Neutrale kleurenpaletten en houten meubels zorgen voor een modern 
chique design dat de helderblauwe Caribische zee prachtig accentueert. 

Gastronomisch genieten 
Sandals Royal Bahamian tilt het culinaire niveau van de Bahama’s naar een hoger plan met 13 
restaurantconcepten. Zo serveert La Plume voortreffelijke Franse gerechten in een moderne sfeer, 
niet te versmaden zijn de steak- en visspecialiteiten bij Butch's Island Chop House of de meest verse 
sushi bij Soy. Drie eclectische gastronomische foodtrucks verrassen de gasten met zoete lekkernijen 
en koffie bij Sweets n Tings; lokaal geïnspireerde Bahamaanse fusion en verse zeevruchten bij Coco 
Queen. Sluit de dag af in stijl bij Mr. B’s waar een imposant cocktailmenu alle keuze geeft om te 
proosten op nieuwe romantische ervaringen. 

Trendy en tropisch chillen 
Coconut Grove is een weelderige en uitgestrekte lounge aan het strand in de schaduw van 



kokospalmen, perfect om overdag te loungen. Of vaar met de nieuwe Love Runner boat naar het 
prachtige privé eiland van het resort met de tot de verbeelding sprekende naam Barefoot Cay. Hier is 
een poolbar met schommels, een overloopjacuzzi, een buitendouche en een nieuw restaurant, Aralia 
House - waar verse zeevruchten direct van de boot aan tafel worden geserveerd met authentieke 
Caribische delicatessen. 

Weddings 
Voor een unieke bruiloft in de authentieke Bahama’s sfeer biedt Sandals Royal Bahamian veel 
mogelijkheden en inspiratie. De Conch Pearl Wedding gebruikt de kenmerkende roze schelp als 
accent, terwijl er voor de Barefoot Wedding meerdere strandlocaties perfect zijn, waaronder het privé-
eiland. The Bahamian Wedding speelt zich af in een weelderige tropische tuin, begeleid door de 
klanken van een lokaal gospelkoor. Een gebruikelijk schelpblaasritueel sluit de bruiloften en 
bijzondere evenementen in het resort af, waarmee liefde en geluk worden verwelkomd. 

Wellness 
De Red Lane® Spa van het resort verwelkomt gasten op drie rustgevende locaties: de Main Spa, de 
Day Spa en de Offshore Escape - Zen Garden op Sandals Barefoot Cay. De spafaciliteiten bestaan uit 
twee sauna's en twee stoomkamers, als aanvulling op een uitgebreid servicemenu waaronder twee 
nieuwe koppelrituelen ter viering van het 40-jarig jubileum van Sandals: Love & Trust en Forever in 
Love. 

"De nieuwe Sandals Royal Bahamian staat voor een nieuw tijdperk in reizen en nodigt onze verliefde 
gasten uit om deel uit te maken van de levendige cultuur, de natuurwonderen en authentieke tradities 
van de prachtige Bahama's - en op hun beurt weer tot elkaar te komen", aldus Sandals Resorts 
Executive Chairman Adam Stewart. "We hebben een lange geschiedenis in de geliefde Bahama's en 
het is een van de mooiste plekken op aarde. Het is wat onze oprichter en mijn vader, Gordon 'Butch' 
Stewart, meer dan 26 jaar geleden naar deze illustere omgeving trok. We hebben in het hele resort 
speciale elementen toegevoegd om zijn nalatenschap te eren met de speciale setting die we hier 
hebben gecreëerd. Ons nieuwe Butch's Island Chop House-restaurant en aangrenzende Mr. B's bar, 
bijvoorbeeld, geven beide een nautische knipoog naar zijn liefde." 
 
Om te boeken of voor meer informatie over de nieuwe Sandals Royal Bahamian, kijk hier  of bel 0800 
597 0002. 

 

Over Sandals Resorts: 

Sandals Resorts biedt speciaal voor stellen de meest romantische Luxury-Included® vakantie-ervaring 
in het Caribisch gebied. Met 16 prachtige locaties aan het strand in Jamaica, Antigua, Saint Lucia, de 
Bahama's, Barbados, Grenada en Curaçao (vanaf 14 april 2022), biedt geen enkel andere 
resortorganisatie meer kwaliteit inclusief dan Sandals Resorts. Signature Love Nest Suites® voor 
ultieme privacy en service; butlers opgeleid door de Engelse Guild of Professional Butlers; Red 
Lane®-spa's, 5-Star Global Gourmet™ dineren, topmerken gedistilleerd, eersteklas wijnen en 
gastronomische specialiteitenrestaurants, Aqua Centers met deskundige PADI®-certificering en 
training, snelle Wi-Fi van strand tot slaapkamer en Sandals Customizable Weddings®; alleen bij 
Sandals Resorts inclusief. Sandals Resorts garandeert gasten gemoedsrust van aankomst tot vertrek 
met de Sandals Platinum Protocols of Cleanliness, de verbeterde gezondheids- en 
veiligheidsmaatregelen van het bedrijf die zijn ontworpen om gasten het volste vertrouwen te geven in 
een veilige vakantie in het Caribisch gebied. Sandals Resorts maakt deel uit van het familiebedrijf 
Sandals Resorts International (SRI), opgericht door wijlen Gordon "Butch" Stewart, waaronder 
Beaches Resorts, toonaangevende all-inclusive familieresorts van de Caraïben. Ga voor meer 
informatie naar www,sandalsresorts.nl  

 

Meer informatie-niet voor publicatie: 

https://www.sandalsresorts.eu/en/royal-bahamian/
http://www.sandalsresorts.eu/
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