
 

  
Spiksplinternieuw Sandals Royal Curaçao geopend 

~ Het allereerste 'Island Inclusive'-dinerprogramma, inbegrepen MINI Coopers en andere 
Sandals primeurs markeren de komst van Sandals Resorts op Curaçao ~ 

Santa Barbara, Curaçao, 2 juni 2022 – Sandals Royal Curaçao opende op 1 juni haar deuren en 
verwelkomt vandaag haar eerste gasten, waarmee het debuut van de Luxury Included 
resortorganisatie Sandals in de Nederlandse Antillen wordt gevierd. 

 

Door opnieuw uit te vinden hoe reizigers dit soulvolle deel van de regio ervaren, zet Sandals Royal 
Curaçao geheel nieuwe en innovatieve manieren in om Curaçao te beleven, terwijl de eiland-first 
benadering de positieve impact op lokaal niveau versterkt. 

"Onze visie op de Sandals Royal Curaçao-ervaring is net zo goed geïnspireerd door de natuurlijke 
schoonheid en kleurrijke cultuur van het eiland als door onze gasten en de vele manieren waarop ze 
deze geweldige bestemming ervaren", aldus Adam Stewart, Executive Chairman van Sandals 
Resorts.  “Dit resort – een waar passieproject, jaren in de maak met mijn vader en wijlen onze 
oprichter, Gordon “Butch” Stewart, aan het roer – is een bewijs van de transformerende kracht van 
toerisme via next-level ervaringen die niet alleen de lat hoger leggen op het gebied van all-inclusive 
vakanties, maar uitgaan van de lokale smaken en inwoners. 



Santa Barbara Estate - een begeerde locatie 
Sandals Royal Curaçao bevindt zich op het exclusieve 3.000 hectare Santa Barbara landgoed, op 
slechts 24 km van de internationale luchthaven van Curaçao. De kenmerkende, op het westen 
gerichte ligging op het zuidelijkste deel van het eiland verstrengelt de natuur op authentieke wijze met 
de resortervaring, met een van de meest spectaculaire zonsondergangen van het Caribisch gebied. 
Hier ontdekken stellen de schoonheid en geografische diversiteit van Curaçao, bekend om zijn 
avontuurlijke terrein, ongerepte stranden, kalksteengrotten, spectaculaire duikplekken en de levendige 
hoofdstad Willemstad, een UNESCO-werelderfgoed. 

Sandals primeurs op Curaçao: 

Een tweelaagse infinitypool 
Gelegen in het hart van het resort, kunnen stellen zich koesteren onder de zon bij de allereerste Dos 
Awa Infinity Pool met twee niveaus ooit, met uitzicht op het Spaanse Water en het ruige 
berglandschap daarachter. Gasten kunnen ontspannen op ligstoelen bij het zwembad of naar de bar 
zwemmen voor de heerlijke Curaçaose cocktails mét uitzicht. 

Eilandchique 
De weelderige tuin en het uitzicht op de oceaan vormen een aanvulling op het onberispelijke 
eilandchique ontwerp dat doordrenkt is met de Caribische warmte van Curaçao. Een gastvrij en 
rustgevend interieur in alle 351 kamers en suites van het resort. Van de Melemele Walkout Suites 
(Papiamentu voor geliefd) tot de Sunchi Beachfront Suites (wat kus betekent); de op de omgeving 
geïnspireerde accommodaties omvatten geheel nieuwe kamercategorieën. Zoals de Kurason Island 
Poolside Butler Bungalows en Awa Seaside Butler Bungalows; het toppunt van luxe en uitkijkend 
op privélagunes en de Curaçaose kust. Luxe voorzieningen en meubels variëren van hardhouten 
vloeren tot gewelfde plafonds, op maat gemaakte kingsize bedden, goed gevulde minibars, smart-tv's 
en meer - met Sandals' Signature Butler Elite-service, luchthaventransfers en 24-uursroomservice 
voor geselecteerde suites. 

Nieuwe culinaire concepten en 'eiland inclusief' dineren  
Sandals Royal Curaçao heeft elf culinaire concepten, waaronder acht restaurants - waarvan zeven 
nieuw voor het merk en alleen beschikbaar in dit resort - samen met drie gastronomische foodtrucks 
aan het strand en 13 bars. Enkele geheel nieuwe concepten zijn Aolos - de thuisbasis van een 
mediterrane eetervaring in de open lucht, Vincent - een hommage aan de beroemde Nederlandse 
schilder met een robuust Europees fusionmenu en de Toteki foodtruck die traditionele Curaçaose 
gerechten serveert. 

Om gasten de unieke smaken van het eiland verder te laten ontdekken, biedt Sandals Royal Curaçao 
het allereerste off-site dinerprogramma van het merk, Island Inclusive, dat zijn all-inclusive 
eetgelegenheden uitbreidt naar acht partnerrestaurants rond de bestemming. Het programma is geldig 
op een verblijf van minimaal zeven nachten en is exclusief beschikbaar voor gasten die in Butler-
suites hebben geboekt en voor Sandals Select Reward-leden (Diamond, Pearl, Ambassadors Club), 
die een voucher van $ 250 USD ontvangen om uit eten te gaan in een van de acht partnerrestaurants, 
inclusief transfers. De vakkundig samengestelde restaurantselectie varieert van chique gastrobars en 
internationale fusionrestaurants tot meer klassieke etablissementen die elegante gerechten serveren 
in combinatie met uitzicht op de oceaan. 

Gasten worden verder aangemoedigd om Curaçao buiten het resort te zien, proeven en voelen. Bij de 
top-level suites is een cabrio MINI Cooper inbegrepen om het eiland te ontdekken, waardoor de 
vakantie-ervaring wordt verrijkt en waarmee lokale ondernemingen worden ondersteund. 

Een commitment aan Curaçao 
De filantropische tak van Sandals Resorts International, de Sandals Foundation, blijft bouwen aan de 
kracht van toerisme om de lokale Caribische gemeenschappen te versterken. De Sandals Foundation 
heeft de krachten gebundeld met Ajax om Future Goals te lanceren - een programma dat visnetten uit 
de oceaan en gerecycled plastic afval gebruikt om voetbaldoelen voor kinderen te maken. Door de 
kansen voor de lokale bevolking uit te breiden met jeugdsporten, met name voetbal, begint het 
partnerschap op basisscholen op Curaçao. De officiële lancering van het programma werd vorige 
maand gevierd op het MGR Niewindt College, toen studenten de eerste reeks Future Goals ontvingen. 



Het programma is een van de vele projecten die op Curaçao actief zijn voor de Sandals Foundation, 
waaronder strandopruimingen die tot nu toe hebben geholpen de planeet te ontdoen van meer dan 
400.000 kg afval, en de ontwikkeling van een digitale wandel-app in samenwerking met IVN Tiny Bos 
Nederland, om de magie van de natuurlijke bronnen van het eiland toegankelijker te maken voor 
bezoekers en de lokale bevolking. 

Kijk op Sandalsresorts.eu voor meer informatie over Sandals Resorts en op Sandals Royal Curaçao 
voor een impressie van het nieuwe hotel. 

Meer informatie over het Future Goals project met Ajax is te vinden op de website van Sandals 
Foundation of hier: www.ajax.nl/artikelen/ajax-sandals-resorts-en-haar-foundation-slaan-handen-
ineen-om-voetbal-in-caribisch-gebied-te-faciliteren/ 

  

 

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, 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: 

Mediacontact: Joke Maassen of Harry Betist 
Tel. 0182-550531 
Email: prteam@travelproof.nl  
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