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Vakantie op het Caraïbische Sint-Bartholomeus, kan het exclusiever? Wellicht niet. De 

overzeese Franse gemeenschap Saint-Barthélemy, amper 22 km2 groot, is vermoedelijk 

het meest exclusieve eiland ter wereld. Loving You zocht ter plekke uit waarom dit ei-

landje de ideale honeymoonbestemming is.
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Er is vanuit Europa, laat staan vanuit Brussel, geen enkele recht-
streekse vlucht naar dit kleine eilandje. Je komt er enkel met een 
klein bootje of dito vliegtuig vanaf Sint-Maarten zo’n 20 km 
verderop. Grote cruiseschepen zijn er niet welkom; de faciliteiten 
worden bewust klein gehouden om massatoerisme te weren. 
Toeristen kunnen enkel terecht in een van de amper 400 hotelka-
mers of 450 luxevilla’s. Anders gezegd; mocht er een cruiseschip 
aanmeren, dan zijn prompt alle winkels, bars, nachtclubs en 
hotels een paar maten te klein. 

Aankomen in Sint-Bartholomeus is een belevenis op zich. De 
luchthaven is niet meer dan een betonnen strook en die zie je pas 
opdoemen zo’n 10 seconden voor touch-down. Douanefaciliteiten 
zijn er amper; je Belgische identiteitskaart volstaat want na een 
reis van ruim 10 uren ben je uiteindelijk in… Frankrijk. 

Tophotels, topgastronomie
Saint-Bartholomeus is het uitgelezen eiland voor wie op zoek is 
naar een combinatie van luxe en intimiteit. Filmsterren en andere 

beroemdheden komen graag naar dit eiland omdat ze hier in de 
anonimiteit kunnen opgaan. Niet schrikken als Bono op een zon-
dag de kerk komt uitwandelen of Denzel Washington in korte 
broek ziet winkelen. Hier liggen geen paparazzi op de loer om 
compromitterende foto’s te maken. Ook de lokale bevolking en de 
toeristen kijken amper om naar al die celebrities. Je mag dus 
rustig stellen dat je als volstrekt onbekend koppel op dit eilandje 
een heel relaxt verblijf tegemoet gaat.

Als het op de stranden al rustig is, dan ook op de weg. Huur een 
kleine auto en ontdek op eigen tempo het hele eiland. Er zijn geen 
snelwegen, er zijn geen files, er zijn zelfs geen verkeerslichten. 
Politie schijnt er wél te zijn, maar die hebben we tijdens ons ver-
blijf – met uitzondering van de gendarme op de luchthaven – niet 
gezien.

Zoals gezegd, kun je voor je verblijf kiezen voor een hotel of een 
alternatief zoals een guesthouse of een heuse villa. Er zijn geen 
resorts en daar komt als het van de lokale bevolking afhangt > 

Een van de vele villa’s die je kunt huren. >
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geen verandering in. Zoek hier ook niet naar de bekende hotelke-
tens; ze schitteren door hun afwezigheid. Opvallend: er verblijven 
meer toeristen in villa’s dan in hotels (slechts 30% van de bezoe-
kers). Die villa’s zijn niet bepaald goedkoop maar als je dat geld 
niet alleen hoeft op te hoesten, kun je wel een héél bijzonder 
verblijf geregeld krijgen. Ga eens kijken bij St. Barth Properties 
(www.sbpeurope.com) en blader met stijgende verbazing door 
de meer dan 160 luxevilla’s.
Als zo’n villa buiten jouw bereik valt, dan zijn er nog de hotels. 
Wij verbleven in het driesterrenhotel Tom Beach (www.tom-
beach.com) en waren danig onder de indruk van de ultieme 
combinatie van kleinschaligheid, luxe, service en gastronomie. 
Als dit het niveau is van drie sterren, wat moeten we dan ver-
wachten van de viersterrenhotels en hoger? Want als we in Tom 
Beach al culinair worden verwend, dan zijn de verwachtingen 
hoog als we uithuizig gaan lunchen en dineren. Na in de regio al 
wat eilanden te hebben bezocht en geëvalueerd, blijkt Sint-
Bartholomeus met voorsprong de lekkerste bestemming in de 
Caraïben.

Onbetaalbaar?
Wie eraan denkt om naar de Malediven te gaan of bijvoorbeeld de 
Seychellen – om maar twee traditionele honeymoonbestemmin-
gen te noemen – moet zeker Sint Bartholomeus aan een nader 
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onderzoek onderwerpen. Weet dat je hier in de anonimiteit kunt 
opgaan, dat je lekker kunt gaan eten in meer dan 80 restaurants, 
dat je elke dag naar een ander strand kunt.

Samengevat: het eiland mag dan niet groot zijn, de hotels en vil-
la’s behoren zonder enige twijfel tot de wereldtop. Als je finaal 
prijzen gaat vergelijken (tip: bekijk de pakketaanbiedingen bij de 
vijf geselecteerde hotels), dan slaat de balans in het voordeel uit 
van Sint-Bartholomeus. En ga nu niet massaal boeken want er is 
maar plaats voor pakweg 3000 toeristen, lees: 1500 koppeltjes. 
Bon voyage!

5 hoteltips
1. Een klassieker op Sint-Bartholomeus is Eden Rock, een extra-
vagant hotel waar de balans tussen toegankelijkheid en topluxe 
perfect in evenwicht is. Van restaurants tot kamers en suites, we 
zijn enthousiast over de hele lijn. Het ideale honeymoonhotel.
www.edenrockhotel.com

2. Mag het allemaal wat strakker maar minstens even hoogstaand 
zijn? Surf eens naar de website van Le Cristopher. De vergezich-
ten zijn adembenemend en dat kan ook gezegd worden van de 
keuken (restaurant Taïno is top) en de spa. Als alleen het beste 
goed genoeg is – en zo hoort het tijdens de honeymoon – over-

Le Toiny Verpozen in Eden Rock

http://www.sbpeurope.com
http://www.tombeach.com
http://www.tombeach.com
http://www.edenrockhotel.com


  Loving You  I  293

weeg dan een verblijf in dit hotel.
www.hotelcristopher.com

3. Helemaal niet strak, maar bijzonder stijlvol en glamoureus is 
hotel Carl Gustaf. Het zicht over de hoofdstad Gustavia met zijn 
jachthaven is telkens opnieuw de perfecte postkaart. En jawel, 
ook hier kom je culinair gezien goed aan je trekken. 
www.hotelcarlgustaf.com

4. Le Toiny staat voor de culminatie van exclusiviteit en intimi-
teit. Dit hotel is het enige vijfsterrenhotel op het eiland. De web-
site spreekt boekdelen. En of je hier goed kunt eten! Restaurant 
Le Gayac is volgens de lokale bevolking het beste restaurant van 
het eiland. 
www.letoiny.com

5. Zoals gezegd, verbleven we zelf in Tom Beach. Al naargelang 
de bron telt dit hotel drie of vier sterren. Naar onze mening zijn 
het er beslist vier. Strakke kamers/suites met een perfect inge-
richte badkamer. Onbijt, lunch en diner op het strand. Allemaal 
van culinair topniveau. Een aanrader voor wie een intiem hotel 
zoekt aan het strand, lekker wil tafelen en lang aan de strandbar 
wil hangen.
www.tombeach.com

Deze reis kwam tot stand in samenwerking met Air France, 
Europcar en de toeristische dienst ter plaatse:
www.airfrance.com
www.saintbarth-tourisme.com
Voor het huren van een villa, surf naar www.sbpeurope.com.

Nuttige websites

Het strand van Tom Beach

Tom Beach

Een villa met adembenemend zicht

Le Christopher

Le Christopher

http://www.hotelcristopher.com
http://www.hotelcarlgustaf.com
http://www.letoiny.com
http://www.tombeach.com
http://www.airfrance.com
http://www.saintbarth-tourisme.com
http://www.sbpeurope.com

