Roadmap
Bonbini festival

Carubbian festival

Het Bon Bini Festival vindt iedere dinsdag om
18.30 uur plaats op de binnenplaats van het historische Fort Zoutman. Een innemende ceremoniemeester presenteert folkloristische dansers in
traditionele kostuums, lokale muziekgenres zoals
mazurka en de Arubaanse wals, en bijzondere
instrumenten zoals de cuarta, wiri, raspu en caha
di orgel, een draaiorgel dat liefkozend de ‘ting-aling box’ wordt genoemd. De steeldrum, een instrument gemaakt van olievaten, voegt een extra
vleugje lokale kleur toe. Daarnaast is tijdens dit
evenement het werk van getalenteerde artiesten
en ambachtsmannen te koop, evenals authentieke culinaire specialiteiten.

Het Carubbian Festival vindt iedere donderdagavond plaats in San Nicolas van 18.00 - 22.00
uur en toont de multiculturele aantrekkingskracht van de Arubaanse ‘Sunrise City’. Tijdens
het festival kan in een ontspannen sfeer worden genoten van heerlijke Arubaanse en Caribische lekkernijen en diverse lokale artiesten. De
hoofdstraat wordt afgesloten voor het verkeer
en verandert in een voetgangerszone vol kleurrijke kraampjes die etenswaren, ambachtelijke
producten en souvenirs verkopen, en leuke activiteiten voor het hele gezin. Bij de hotels zijn
arrangementen verkrijgbaar met onder andere
bustickets van en naar het festival.
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Ons land

Zonbescherming

Mangel Halto

Bubali Vogelreservaat

Aruba ligt in het hart van het Caribisch gebied, circa 30 kilometer voor de kust van Zuid-Amerika.

De zon is tussen 11.00-15.00 het sterkst. Vergeet daarom niet om zonnebrandcrème mee te nemen

Mangel Halto is gelegen aan de zuidoostkant van het eiland in Pos Chiquito, net ten zuiden van de

Dit natuurreservaat, ook wel bekend als Bubali Plas is een gebied met twee meren die samen de

Het eiland is ruim 30 kilometer lang en op het breedste punt 10 kilometer breed. De totale opper-

en regelmatig goed in te smeren en voldoende water te drinken. Het dragen van een zonnebril en een

Spaanse Lagune. Het is de perfecte en meest idyllische plek voor een picknick, om te zonnebaden of

belangrijkste broedplaats voor diverse vogelsoorten vormen. Aan de rand van het moeras, tegenover het

vlakte bedraagt ongeveer 180 vierkante kilometer..

hoed of pet wordt altijd aanbevolen.

om te kustduiken en snorkelen. Bij een snorkel- of duiktocht in het rustige en ondiepe water kom je in

Mill Resort, staat een observatietoren. Vanuit de toren kunnen bezoekers naar hartenlust vogels spotten.

het woud van mangroves een scala aan vissen en andere diersoorten tegen.

Vooral in de herfst wanneer de vogels massaal naar het zuiden trekken is dit een bijzondere belevenis.

Aruba wordt omgeven door een adembenemende azuurblauwe en kristalheldere zee, waarbij
het zicht op sommige plekken tot wel 30 meter diep reikt. Aan de zuid- en westkust bevinden

Tijd

zich kilometerslange, bekroonde, hagelwitte stranden. De stranden op Aruba zijn al vaak uitge-

Aruba kent geen zomer- of wintertijd, ’s winters is het altijd vijf uur vroeger en zomers zes uur.

roepen tot mooiste ter wereld. De noordkust, aan de windzijde van het eiland, is ruig en wild. Het

Arikok Nationaal Park
Arikok is Aruba’s voornaamste natuurreservaat en beslaat bijna een vijfde van het hele eiland. Het park

Culturele evenementen

binnenland wordt gevormd door een kleurrijk woestijnlandschap met een verscheidenheid aan

Stranden

cactussen en indrukwekkende rotsformaties. De bekendste boom op het eiland is de Watapana,

Door de sterke geografische verschillen is het eiland het hele jaar door zonzeker en kun je keur aan

sche formaties van Aruba. Deze formaties hebben niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan de

Aloefabriek en museum

ook wel bekend als de dividiviboom. Door de permanent aanwezige wind wijst deze majestueuze

bijzondere activiteiten beoefenen, zowel aan land als in de zee. Adembenemend turkooizen wateren

bijzondere en inheemse plantsoorten, maar ook aan het dierenrijk. Daarnaast zijn de leefpatronen van

In de Pitastraat in Oranjestad staat de moderne Aloefabriek. Hier aanschouw je het productieproces van

boom, waarvan de takken altijd richting de noordoostpassaat groeien, je altijd de weg.

en prachtige ivoorkleurige zandstranden grenzen aan een groots natuurgebied, welke de kust aan de

de oorspronkelijke bewoners in het park zichtbaar. Op een van de grootste granieten rotsen in Arikok,

Aruba’s grootste exportproduct, aloe. Van het blad van de plant tot aan het uiteindelijke product, gidsen

windzijde van het eiland vormt. Test je conditie op de ruim 30 kilometer aan woeste en uitdagende wan-

lieten de eilandbewoners hun sporen achter. De rotstekeningen van Caiquetio-indianen zijn ruim 1.000

vertellen je er graag alles over. Niet alleen hoe het geproduceerd wordt, maar ook hoe je deze wonder-

delpaden in Arikok National Park. Beklim de rotspartij bij Ayo en Casibari of beloop de 400 treden naar

jaar oud.

plant op verschillende manieren kunt gebruiken. Kom naar het museum en leer alles over de 160-jaar

Op Aruba schijnt de zon het hele jaar door. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 28 °C met

het uiterste puntje van de Hooiberg, de hoogste bergtop op Aruba. Wie spanning en sensatie zoekt kan

In Arikok vind je ruim 35 kilometer aan goed aangegeven wandelpaden, waar je met of zonder ranger

oude aloegeschiedenis van Aruba. Bekijk ook de nationale schatkamer met antieke gereedsschappen

een altijd aanwezige, verkoelende zeebries en weinig regen. Van mei tot en met oktober en van

een off-road avontuur boeken in de vorm van een echte jeep. Door de sterke geografische verschillen

een avontuurlijke hike kunt beleven.

en gebruiksvoorwerpen. Ook kun je hier allerlei (beauty)producten kopen. Het museum is van maandag

december tot en met maart is het koel op Aruba. In oktober tot en met januari is de kans op

biedt het eiland de mogelijkheid voor een unieke combinatie van activiteiten, zowel aan land als op zee.

neerslag wat groter.

Rustig, turkooizen water en prachtige ivoorkleurige zandstranden grenzen aan een natuurgebied dat de

Ons weer

Onze geschiedenis

wilde kust aan de windzijde van het eiland en het ruige binnenland omringt. Test je conditie op de ruim

huisvest de meest bijzondere historische bezienswaardigheden, evenals de drie belangrijkste geologi-

Historische bezienswaardigheden

tot en met vrijdag van 08.00-16.00 en zaterdag van 09.00 tot en met 13.00 open. Rondleidingen zijn
gratis.

30 kilometer aan uitdagende en woeste wandelpaden in het Arikok National Park en beklim de rotsen

Alto Vista Kapel

Historisch museum

De oorspronkelijke bewoners van Aruba zijn de Indianen. Zij waren jagers en verzamelaars die in

bij Ayo en Casibari of de 400 treden naar de top van de Hooiberg, de op een na hoogste bergtop van

De kleine, gele kapel van Alto Vista, ook wel bekend als de Pelgrimskapel, is het toonbeeld van rust

In het centrum van Oranjestad tussen twee van Aruba’s oudste monumenten bevindt zich de welbe-

drie kleine groepen verspreid over het land leefden. Rond 1000 na Chr. maakten de Caiquetio

Aruba. Wie actie en avontuur zoekt, huurt een jeep om off-road de ruige kant van het eiland te verken-

en vrede met het imposante en onherbergzame kustlandschap op de achtergrond. De kapel was de

kende Fort Zoutman (Willem III-toren). De collectie in Fort Zoutman bestaat uit objecten die sinds de

Indianen per boot de oversteek vanuit Zuid-Amerika naar Aruba. Deze Indianen zijn afstammelin-

nen. Deze uitdagende tocht kun je ook te paard maken.

eerste rooms-katholieke kerk op het eiland en werd in 1750 gebouwd en in 1953 gereconstrueerd. Via

opening in 1983 zijn vergaard. Middels audiovisuele programma’s worden verschillende onderwerpen uit

een kronkelige weg, met witte kruizen aan de zijkant die de kruisweg symboliseren, bereik je Alto Vista.

de Arubaanse geschiedenis aangehaald en een vaste tentoonstelling over de belangrijkste historische

Op deze bijzondere plek, te midden van de wonderschone natuur, is de plek waar Arubanen het liefst

gebeurtenissen getoond. Daarnaast worden ook periodiek kleinere tentoonstellingen georganiseerd.

komen om te bidden en tot bezinning te komen.

Als je op dinsdag het museum bezoekt blijf dan in de stad voor het Bon Bini Festival. Openingstijden:

gen van de Arawak-stam en vestigden zich in drie grote dorpen op het eiland.

Palm Beach

De eerste Europeaan die voet aan land zette op Aruba was de Spaanse ontdekkingsreiziger

Aan de befaamde kilometerslange ‘strip’, beter bekend als het bruisende Palm Beach, bevinden zich

Alonso de Ojeda. Volgens de overleveringen kwam hij in 1499 op het eiland aan. De Spanjaarden

de luxueuze hotelresorts en diverse watersport hotspots, pieren, gezellige strandbars, restaurants

haalden de Indianen naar Hispaniola waar ze in de kopermijnen aan het werk gezet werden. Velen

en winkels. De zee is hier rustig en daarom perfect voor een verkwikkende duik of om te snorkelen.

Santa Ana Kerk

keerden echter toch weer terug naar Aruba om voor de Spanjaarden te werken. In de daaropvol-

Bij zonsopgang- of ondergang maak je een wandeling langs de kustlijn en aanschouw je de prachtige,

Toen deze katholieke kerk in Noord in 1776 werd gebouwd, werd het direct de op een na belangrijkste

Archeologisch Museum

Coecoei & Ponche Crema

gende jaren kwam het eiland diverse malen in nieuwe handen. In 1636, net voor de Tachtigjari-

felgekleurde lucht. Ook kun je op diverse plekken met je voeten in het zand bij kaarslicht genieten van

ontmoetingsplek voor gelovigen op het eiland (na de Alto Vista Kapel). De kerk werd in de 19e eeuw

In de Schelpstraat in het centrum van Oranjestad vind je het moderne Archeologische museum in

Playa Liquor & Bottling Company produceert coecoei, een dieprode likeur die wordt gebruikt in

ge Oorlog tussen Spanje en Nederland zijn hoogtepunt beleefde, werd Aruba ingenomen door

een romantisch diner onder de sterrenhemel.

twee keer verbouwd en in 1916 vond de laatste renovatie plaats. De Santa Ana kerk staat vooral

de gerestaureerde panden van de familie Ecury. De geschiedenis van de oorspronkelijke Indiaanse

veel tropische cocktails. Het recept is al eeuwenoud en van oorsprong werd de likeur gemaakt

bekend om het bijzondere altaar dat met de hand uit massief eikenhout in de klassieke neogotische stijl

bewoners wordt hier op bijzondere wijze uitgelicht. Aan de hand van objecten afkomstig uit verschillende

door een Indiaanse stam uit Venezuela. Waarna het ongeveer zestig jaar geleden naar Aruba

is gesneden.

opgravingen die in en om het eiland werden gedaan, evenals film- en andere geluidsfragmenten, ten-

werd gehald. Ponche Crema is een romige, zachte en verfrissend drankje gemaakt van eierdooi-

toonstellingen en interactieve technologie leer je veel meer over de culturele en religieuze praktijken van

ers, room, rum en verschillende soorten specerijen.

de Nederlanders, die bijna twee eeuwen lang over het eiland heersten. In 1805,gedurende de

Maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 en van 13.30 – 16.30.

Napoleontische tijd, werd Aruba bezet door de Engelsen. Dit was echter van korte duur. In 1816

Eagle Beach

kwam het eiland weer in Nederlandse handen. In 1824 werd in Rooi Fluit aan de Noordkust goud

Eagle Beach is al menigmaal uitgeroepen tot een van ’s werelds mooiste stranden. Niet voor niets. Het

gevonden. Het delven van het goud werd eerst handmatig uitgevoerd tot machines geïmporteerd

strand is een lange, onafgebroken strook van glinsterend, hagelwit zand. Het strand biedt in de omge-

Franse Pas

werden. In 1872 werd de grote Bushiribana goudsmelter gebouwd gevolgd door de Balashi (bier)

ving voldoende parkeermogelijkheden en palapa’s (parasols en palmbladeren) die de nodige schaduw

Aan het begin van de 17e eeuw probeerden Franse piraten Aruba binnen te dringen. Een Indiaans

van een maloca, een hut waar de inheemse bevolking 1000 jaar geleden in leefde en een tentoonstelling

fabriek, zo’n vijfentwintig jaar later.

bieden. Enkele in de omgeving gevestigde hotels bieden cabana’s (hutjes) en loungestoelen aan hun

opperhoofd en zijn stam gingen in deze nauwe passage vervolgens de strijd met hun indringers aan en

van het werk van de eigentijdse kunstenaars rond een historisch thema. Daarnaast worden lezingen ge-

In 1916 werd het delven van goud gestaakt, na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

gasten aan. Met Pasen trekken de Arubanen er vaak op uit om met het hele gezin op het strand te

kwamen daarbij om het leven. Volgens de legende dwalen de geesten van de Indianen nog steeds rond

geven, educatieve projecten georganiseerd en tijdelijke tentoonstellingen en workshops aangeboden.

kamperen. Dan worden overal op het strand tentjes opgezet.

op deze rustige en betoverende plek.

Meer info via archeo@setarnet.aw.

Eén derde van het eiland was bedekt met plantages. De rijke, vochthoudende kleibodem op

Baby Beach

California Vuurtoren

Eten en drinken

Aruba was bij uitstek geschikt voor de aloëteelt, en zo groeide Aruba uit tot de grootste aloë-ex-

Baby Beach bevindt zich in Seroe Colorado aan de zuidoostelijke kant van het eiland. Het is een poeder-

Deze imposante vuurtoren van ruim 27 meter hoog kijkt uit over het dorre landschap en het glinsterende

porteur ter wereld.

zacht zanderige halvemaanvormige vlakte in een rustige lagune. Ideaal voor families met kleine kinderen,

vergezicht van Palm Beach. De California vuurtoren werd in 1914 met stenen uit de nabije omgeving

Wijn

vandaar de naam. Het water is erg ondiep, zelfs na een behoorlijke afstand te hebben gezwommen

gebouwd en vernoemd naar een Amerikaans stoomschip dat vlak voor de kust gezonken was.

Vincente Kock produceert al 25 jaar zijn eigen wijn. Voor zijn lokale wijn maakt hij gebruik van verschillen-

Aan het begin van de twintigste eeuw raakte Aruba grotendeels afhankelijk van de aloëproductie.

deze eerste bewoners. Hoogtepunten bij een bezoek aan het museum zijn bijvoorbeeld de reproductie

de soorten druiven en lokale vruchten in diverse combinaties. Druiven uit Suriname, Het Middellandse

Weddings & Honeymoons

Zeegebied en de kust worden gemengd met lokale vruchten. Europese druivensoorten worden geteeld

Wie wordt er niet verliefd op ons magische paradijselijke eiland met de ongekend prachtige zee,

In 1824 werd aan de noordkust door een jonge jongen goud ontdekt. De goudkoorts sloeg direct toe

van stekken. Breng een bezoek aan de wijngaard in Santa Cruz (Sombre 22-a). Tel: (297) 567 6623.

adembenemende zonsondergangen en een fonkelende sterrenhemel. Met hagelwitte stranden

waardoor mijnen met dynamiet gecreëerd werden. De Balashi-goudsmelterij werd aan de punt van

Bezoeken worden meestal op maandag en dinsdag om 10.00 ingepland en duren een uur.

die je direct in vervoering brengen. Geniet samen van al het prachtige natuurschoon op Aruba.

de Spaanse Lagune gebouwd, nabij de Franse pas. In 1872 bouwde de in Londen gevestigde Aruba

Pica di Papaja is lichtoranje van kleur en is een hele hete saus die gemaakt is van lokaal geteelde groene

Geniet van een romantische zeiltocht bij zonsondergang of een ontspannen diner voor twee

In historische huizen, bij culturele bezienswaardigheden en in onze musea krijg je een prachtig

raken je voeten nog steeds de zeebodem. Zodra de baai uitmondt in de zee worden snorkelaars aange-

inkijkje in het kleurrijke verleden van Aruba; van de eerste Indiaanse invloeden tot het koloniale en

raden alert te zijn op sterke stromingen. Babybeach heeft een eigen strandbar, Big Mama’s, waar onder

Goudmijnen van Balashi en Bushiribana

vervolgens moderne tijdperk.

meer overheerlijke hamburgers geserveerd worden.

Arubadag: viering van de vlag en het volkslied

Rodgers Beach

Elk jaar komen Arubanen bij elkaar om hun ‘Status Aparte’, vlag en volkslied te vieren en te eren

Rodgers Beach is een smal sneeuwwit zandstrand nabij de plek waar vissers met hun bootjes aanme-

Island Gold Mining Company Ltd. aan de noordkust een grote goudsmelterij op Bushiribana. Hoewel

papaja’s. Deze saus is minder sterk dan de Arubaanse Hot Delight die van de bekende Madame Jeanette

bij maanlicht op een afgelegen baai. Wat te denken van een couples massage op het strand.

tijdens de nationale Arubadag op 18 maart. Met een indrukwekkend folkloristisch feest wordt elk

ren. Het strand wordt omringd door de rustige wateren van de baai.

deze slechts tien jaar in gebruik werd genomen, was de constructie van Bushiribana zo stevig dat je nog

Scotch Bonnet-pepers wordt gemaakt. Deze peper is zelfs scherper dan de jalapeño. De sauzen zijn alle-

Kortom, Aruba is de perfecte vakantiebestemming om de romantiek flink aan te wakkeren. Niet

steeds de indrukwekkende ruines ervan kunt bewonderen.

maal gemaakt van natuurlijke ingrediënten, zonder toevoegingen. De Hot Delight producten zijn erg gewild

alleen voor opbloeiende liefdes, je kunt natuurlijk ook een huwelijksaanzoek op het strand doen,

op het eiland en worden door de meeste Arubanen zowel thuis als in restaurants gebruikt. De specerijen

je wittebroodsweken op Aruba doorbrengen of zelfs op het eiland trouwen. Wie droomt er nu niet

worden gemaakt door Aurelio Ruiz, gebaseerd op een recept van zijn grootvader uit 1880.

van een tropische bruiloft?

jaar op Aruba bij Plaza Betico Croes in Oranjestad de dag op bijzondere wijze gevierd. Tijdens
deze officiële feestdag vinden diverse culturele en culinaire evenementen plaats. Ook worden er

Malmok Beach

sportieve activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Malmok Beach is een smalle strip aan zand met een variatie aan mooie huizen en bescheiden surfhutjes
op de achtergrond. Door het ondiepe, heldere water is het een populaire snorkellocatie. Catamarans

Attracties

In Nederland komen Arubanen uit heel het land ook bij elkaar om rondom 18 maart hun vaderland

en zeilboten liggen hier dikwijls voor anker voor een dagje snorkelen. Door de nabijgelegen riffen en

Struisvogelboerderij

te eren. Hoogwaardigheidsbekleders uit onder meer de politiek wonen de dag bij en muzikanten

gezonken wrakken is Malmok ook de perfecte locatie om een spectaculaire duiktocht te starten. Boca

De struisvogelboerderij vind je op weg naar de natuurlijke brug. Hier leer je alles over deze bijzondere

zorgen voor de nodige Arubaanse gezelligheid. Met verschillende kraampjes die lokale Arubaan-

Catalina, een kleine afgelegen baai, nabij Malmok, die je per trap kunt bereiken is bij uitstek de plek om

loopvogels. De boerderij is uitgerust met een incubator en een plaatselijk ziekenhuis. Rondleidingen

Zoete & zoute snacks

se lekkernijen en andere producten verkopen, is het feest compleet.

na het duiken even rustig te zwemmen.

met een heuse gids vertrekken ieder half uur tussen 09.00 – 16.00. Op het terrein bevindt zich ook de

Bekende Arubaanse hapjes zijn de cocada (kokoskoek) en dushi di tamarijn (zoete tamarindevruch-

Savanna Lodge Bar & Restaurant en winkel waar authentieke Afrikaanse kunst verkocht wordt.

ten). Maar ook rijk gevulde desserts zoals pan bollo (broodpudding) en cashewnotentaart zijn zeker het

Geld

Druif Beach

proberen waard. Proef ook de nationale snack van Aruba, de pastechi. Dat is een gefrituurde,

Aan Druif Beach, een lange, dunne en ovaalvormige strook van ivoorkleurig zandstrand, staan diverse,

Vlindertuin

De Arubaanse florin, beter bekend als de gulden (Afl), is de officiële munteenheid van Aruba.

comfortabele laagbouwhotels. De kamers zijn slechts enkele stappen verwijderd van het oogverblinden-

Begeef je in een prachtige tropische tuin waar je de meest kleurrijke en wonderschone vlindersoorten

Daarnaast wordt de Amerikaanse dollar overal geaccepteerd en veel gebruikt. In beperkte mate

de en redelijk kalme Caribische water. Hoewel het strand nabij bruisend Oranjestad gelegen is, kun je

je letterlijk om de oren vliegen. Deze beestjes zijn afkomstig uit heel de wereld. Er is een gids in de

Aruba’s Balashi Cocktail

kunnen mensen ook met duro’s betalen. Wanneer je tijdens het winkelen ongeveer wilt weten

op Druif Beach heerlijk in alle rust ontspannen.

Vlindertuin om rondleidingen te verzorgen. Zo leer je ontzettend veel over het leven van de vlinders. Het

AWA (Papiaments voor water) is een heldere, verfrissend drankje in de fles met het blauwe etiket. Het

toegangsbewijs is de hele dag geldig. De vlindertuin is gelegen bij Palm Beach tegenover het Aruba

drinkwater op Aruba staat hoog op de wereldranglijst. Het ontziltingsproces vindt namelijk met behulp

Phoenix Resort en is elke dag geopend van 09.00 – 16.30.

van koraalfilters plaats bij WEB (Water and Energiebedrijf Aruba) in Balashi. Het water dat hier wordt

hoeveel je aankopen bedragen, kun je het bedrag in guldens halveren.

Manchebo Beach

halvemaanvormig deeghapje met een hartige en pittige vulling zoals kip, tjaptjoi, tonijn, rundvlees of kaas).

De Arubaanse florin is namelijk 0,44 euro waard. Op het eiland staan op diverse plekken pinau-

Net voorbij de hotelstrip ligt het prachtige Manchebo Beach, een verlaten gebied, vernoemd naar het

tomaten, waarvan vrijwel alle Nederlandse bankpassen worden geaccepteerd. Daarnaast kun

stamhoofd van een Indiaanse Arawak. Dit brede, vlakke strand staat vol met palmbomen en relaxen doe

Ezelsopvang

je bijna overal met je creditcard betalen. Uiteraard wel voorzien van een pincode en een geldig

je in een van de loungestoelen. Het strand bevindt zich op het meest westelijke punt van het eiland.

In de opvang voor inheemse ezels in Santa Lucia, waar ongeveer 100 bedreigde ezels leven, kun je

Balashi-bier

legitimatiebewijs. Het betaalde bedrag wordt automatisch omgerekend naar de huidige koers van

Hierdoor komen divers stromingen samen en kan het water in de branding vrij ruw zijn.

deze lieve beesten in een mooie omgeving aanschouwen. Koop tijdens je bezoek een lekkere snack,

Balashi is het nationale bier van Aruba en wordt gebrouwen in een volautomatische brouwerij door mid-

of een ezel souvenir. Je kunt zelfs je eigen ezel adopteren. De ezels worden door toegewijde vrijwilligers

del van hypermoderne technologie. De speciale computersoftware, afkomstig uit Duitsland, controleert

verzorgd die verschillende leuke activiteiten en sponsorevenementen organiseren.

het gehele productieproces en uiteraard de kwaliteit van het bier. Het bier is diepgoud van kleur met

de Amerikaanse dollar.

Hadicurari Beach
Hadicurari Beach (ook wel bekend als Fisherman’s Huts), is een rotsachtige strook achter het Marriott
Aruba Resort. Het is een van de meest populaire plekken voor wind- en kitesurfliefhebbers waar gedurende het hele jaar verschillende, internationale, sportevenementen en toernooien gehouden worden.

geproduceerd kun je rechtstreeks uit de kraan drinken en is ook verkrijgbaar in de fles.

weinig schuim en heeft een licht bittere smaak met een aroma van verse hop en een korte afdronk.

