Ontdek het ongerepte St. Eustatius
De meest unieke tips voor een onvergetelijke eilandervaring
Amsterdam, 22 juni – St. Eustatius, voor velen een nog relatief onbekende naam. Dit kleine
eiland van zo’n 21 vierkante kilometer ligt in het Caribisch gebied. St. Eustatius, ook wel Statia
genoemd, is een geweldige bestemming voor zowel natuur- als cultuurliefhebbers. Ben jij een
echte avonturier? Dan is een hike naar de slapende vulkaan ‘The Quill’ zeker iets voor jou. Het
ene moment loop je tussen de cactussen, en het andere moment sta je in een betoverend groen
regenwoud. Toch liever tranquilo cultuur snuiven? Het eiland is misschien klein, maar het heeft
een zeer rijke geschiedenis waar veel over te leren valt. Wij delen de meest unieke activiteiten
en tips met je.

Paradijs
boven
en
onder
water
St. Eustatius heeft genoeg activiteiten om je een goede week te vermaken. Het eiland heeft de mooiste
hiking trails, de ene nog groener dan de andere. Beklim The Quill vulkaan, waarvan je zelfs de krater
in kan lopen. Het is een flinke klim, maar zeker de moeite waard. Hoe hoger je gaat, hoe groener de
omgeving wordt. Onderweg heb je een grote kans om kolibries en gekleurde salamanders tegen te
komen.

Wanneer je liever de onderwaterwereld verkent, ben je hier ook op de juiste plek. De onderwaterwereld
van St. Eustatius is heel indrukwekkend dankzij de koraalriffen, scheepswrakken en de vele soorten
vissen en zeedieren die je er kan spotten. Voor je het weet zwem je tussen de zeepaardjes, gigantische
kreeften of vliegende ponen. Het is ook niet gek als je ineens een zeeschildpad, pijlstaartrog of (niet
gevaarlijke) haai tegenkomt. St. Eustatius is erg zuinig op de omliggende oceaan, zo mag er
bijvoorbeeld altijd maar één boot per duikspot zijn. Op deze manier heb je de mooiste plekjes vaak
(bijna) helemaal voor jezelf.
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Cultuursnuivers
opgelet
Naast natuur herbergt St. Eustatius ook een rijke cultuur. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan een van
de historische forten of een museum. Het Miriam Museum vertelt je alles over de geschiedenis van het
eiland, inclusief een botanische tuin, en het Berkel Museum laat je zien hoe de locals vroeger woonden.
Een andere manier om het eiland te leren kennen is tijdens een zoektocht naar de Blue Beads. De
geschiedenis van deze kralen gaat terug naar de tijd van de slavernij. Toen de slavernij werd afgeschaft
gooiden slaven de Blue Beads in de zee om hun vrijheid te vieren. De kralen spoelen nog steeds af en
toe aan land op St. Eustatius en de legende gaat dat wie een kraal vindt, altijd terug zal keren naar het
eiland. Of je de cultuur nou opzoekt of niet, zelfs als je alleen maar tussen de gebouwen doorloopt, kun
je al op een leuke manier de cultuur van het eiland meekrijgen. Statia noemt zichzelf ook wel een
openluchtmuseum, aangezien er zich 119 historische monumenten op het eiland bevinden. Wij raden
je dan ook zeker aan om even door Oranjestad te slenteren en naar binnen te gaan bij een van de
kerkjes.

Waar
te
verblijven
op
St.
Eustatius?
Op zo’n uniek eiland wil je natuurlijk ook in een unieke accommodatie overnachten. Dan ben je bij het
Golden Rock Resort aan het juiste adres. Het is een nieuw, luxe-lifestyle resort aan de voet van The
Quill. In een van de 32 kamers kun je relaxen na een avontuurlijke dag met prachtig uitzicht op zee, of
maak een frisse duik in het zwembad. Andere faciliteiten van het resort zijn een tennisbaan, een
sportschool en een tropische tuin. Aankomende zomer krijgt het resort er nog eens 22 villa’s en een
zoutwater lagune bij. Na opgefrist te zijn, dineer je bij het uitgebreide à la carte restaurant Breeze. Hier
hebben ze de lekkerste lokale gerechten zoals kreeft en zeebaars.
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Over
het
Golden
Rock
Resort
Het Golden Rock Dive & Nature Resort is geopend in het najaar 2021 en is gelegen op een 16 hectare
heuvel op een van de laatste onbekende eilanden en verborgen geheimen in het Caribisch gebied, Sint
Eustatius. Met een eigentijdse tropische uitstraling, kunnen gasten genieten van de huidige 32 kamers
en suites met een ongeëvenaard uitzicht op de oceaan. Breeze, het restaurant van het resort biedt
verfijnde gerechten met verse lokale producten en mondiale smaken. Buitenfaciliteiten zijn onder andere
de onberispelijke tuinen vol kleurrijke bloemen, een asymmetrisch zwembad en een binnenkort te
openen zoutwater lagune met beachclub. Daarnaast biedt het resort een gym, twee behandelkamers
voor massages en is er ook een multi-functional sports-court met o.a. een tennisbaan te vinden. Ga
voor meer informatie naar: www.goldenrockresort.com.

