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Nederland Bruist, Beneluxweg 45, 4904 SJ 
Oosterhout, 076 711 5340 bereikbaar van  
08.30 - 17.30 uur. Like ons op

nederlandbruist en nederlandbruist.  

ADVERTEREN?  
Bel Jop Franken op +31 613 750 748

GOOGLE TRANSLATE  
TO TRANSLATE INSTANTLY

Instant Camera Translation: Instantly 
translate text images by pointing your 
camera at it. 

Copyright Nederland Bruist ©2023.  
Het overnemen van artikelen als bedoeld  
in artikel 15 van het auteursrecht is niet 
toegestaan. Merknaam ‘BRUIST’ is 
eigendom van Nederland Bruist. 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van de 
hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. 

The app translates up to 133 languages. 
Support for features varies by languages:
• Translate text: type to translate 

languages
• Offline: translate without internet 

connection
• Photo’s: Translate text into captured or 

imported photos 

Declaration on rights:
• Microphone for translating spoken text
• Camera to translate text via camera
• Photos for importing photos from your 

library 
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Het is februari, de maand van de liefde. En waar kun je de 
liefde nou beter vieren dan op een magisch eiland als Ibiza?! 
Ontdek samen de meest romantische plekjes, proost bij 
zonsondergang, geniet van het Spaanse leven en vier de liefde 
zoals ook de Spanjaarden dat doen.

Misschien denk je nu: Ibiza, is dat wel leuk in februari? Daar 
kunnen we eigenlijk maar één antwoord op geven: ja, want Ibiza 
is het hele jaar door leuk. Februari mag dan weliswaar een van 
de koudste maanden van het jaar zijn, het is er hoe dan ook 
een stuk aangenamer dan in Nederland. Bovendien kijken we 
voorzichtig alweer uit naar het voorjaar. De dagen worden steeds 
langer en in ons hoofd lonkt de Spaanse voorjaarszon.

Ook de bruisende ondernemers op het eiland beginnen 
langzaamaan weer last te krijgen van de voorjaarskriebels. Zij 
kijken net als wij weer uit naar de lente en de bijbehorende 
‘frisse wind’ die dan over Ibiza waait. Ben je benieuwd naar hun 
verhalen? Je leest ze verderop in deze nieuwste editie van Ibiza 
Bruist, uiteraard naast tal van tips en wetenswaardigheden.

Veel leesplezier! 
Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist.
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Het leven is beter 
met lekker eten!

ONZE KIP 
Onze kip wordt gemarineerd in een 
heerlijke saus bestaande uit meer dan 
dertig kruiden en specerijen, daarna 
geduldig gegrilld op de rotisserie door onze 
deskundige spitmasters om u een malse, 
perfect gekruide kip te bezorgen. Ja, we 
zijn gepassioneerd door onze kip! 

VOEDING & ANTIBIOTICA
Zodra de zon opkomt, krijgen onze kippen 
vers water en eten ze granen. Deze granen 
zijn honderd procent plantaardig. Onze 
kippen krijgen geen groeiversterkers en 
worden grootgebracht zonder gebruik van 
antibiotica.

ANDERE GERECHTEN
We serveren de beste spareribs van het 
eiland, heerlijke kipsaté en nog een hoop 
andere gerechten om je vingers bij op te 
eten.

GERECHTEN ZONDER VLEES
Ook voor de vegetariërs en veganisten 
hebben we voldoende keus, meerdere 
salades, falafel en een beyond burger 
om er maar een paar te noemen.

SECRET GARDEN
Aan de achterkant van het restaurant 
hebben we een heerlijke tuin, waar we 
net verbouwd hebben. Je kunt er ook 
met groepen terecht. 

TAKEAWAY & BEZORGEN
We hebben ook een takeaway service, 
waarbij je alle gerechten van de kaart 
kunt afhalen. Ook bezorgen is mogelijk, 
dit kan via www.ibiza-runners.com.

SANTA GERTRUDIS
Ons restaurant bevindt zich in Santa 
Gertrudis, een heel charmant dorpje  
midden in Ibiza, vol met restaurantjes 
en terrasjes. Er is bij ons voldoende 
parkeerruimte voor de deur.

ONTBIJT EN OPENINGSTIJDEN
We zijn elke dag de hele dag open, 
vanaf 9.00 uur. Behalve op zondag, dan 
beginnen we om 12.30 uur. Los van de 
gewone llunch- en dinerkaart, serveren 
we ook een heerlijk ontbijt, met juices, 
gezonde bowls, pancakes, tosti’s en nog 
veel meer lekkers.

Carrer Venda de Can Llatzer 19,
Santa Gertrudis de Fruitera
+34 971 197 364

Volg ons op Instagram: 
     lachickeriaibiza
www.lachickeriaibiza

NIEUWSGIERIG 
naar het menu 
of online bestellen
scan de QR-code

Het leven is beter 
met lekker eten!

Ons eten is leuk, lekker en voor iedereen. We hebben heerlijke 
gerechten voor veganisten, vegetariërs of alleseters. 

KOM BIJ ONS ETEN! 
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Typisch tapas
Denk je aan de Spaanse keuken, dan denk je waarschijnlijk al 
snel aan tapas. Deze kleine ‘aperitiefhapjes’ kun je in Spanje 

immers op vrijwel elke hoek van de straat eten. Oók op Ibiza! En 
niet alleen de keuze aan tapasrestaurants is zeer groot, ook de 
keuze aan tapas is bijzonder uitgebreid, want elke zaak verzint 
wel weer zijn eigen varianten, naast de bekende klassiekers.

oe populair tapas ook zijn, zowel 
onder de locals als onder toeristen, 

de oorsprong blijft een beetje vaag en 
er gaan meerdere verhalen de ronde. 
Een van die verhalen lijkt te slaan op de 
betekenis van het woord tapa (meervoud 
tapas), dat is afgeleid van het Spaanse 
werkwoord tapar, wat afdekken of 
bedekken betekent. Tapa zou je dan ook 
letterlijk kunnen vertalen als deksel. Op 
basis van die benaming klinkt een van de 
verklaringen voor de oorsprong van tapas 
heel logisch: ze zouden zijn ontstaan uit 
de gewoonte om je drankje af te dekken 
met een stuk brood of een plakje ham 
om te voorkomen dat er vliegen in je glas 

zouden komen. Klinkt heel logisch, 
maar tegelijkertijd wordt er – onder 
andere – ook beweerd dat tapas ooit 
zijn bedacht als een gratis hapje 
dat werd geserveerd bij een drankje 
om de kans op dronkenschap te 
verkleinen.

Wat de oorsprong ook is, het 
belangrijkste is vooral dat je geniet van 
die overheerlijke tapas. ’s Middags, 
’s avonds of gewoon ergens tussen 
de maaltijden door. Op Ibiza kan 
het allemaal, en al helemaal op 
Valentijnsdag, want de liefde gaat voor 
veel mensen nog altijd door de maag!

H
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MUNDO STREET FOOD  Ben je op zoek naar een lekker 
eetadresje in San Antonio? Dan is Mundo Street Food de 
‘place to be’. Behalve de lekkerste ontbijtjes staan hier op de 
kaart gerechten als pad thai, fajitas, curry, ribs en burgers, 
oftewel: streetfood van over de hele wereld, zoals de naam al 
doet vermoeden. Niet alleen het eten verdient hier trouwens 
een dikke plus, ook op het gebied van service en gastvrijheid 
scoren ze hier elke keer weer hoge punten. 

SA TRENKA  Op het strand van Cala Martina vind je 
restaurant Sa Trenka. Dit is volgens velen hét adres als je 
op zoek bent naar lekker Spaans eten, een ontspannen 
no-nonsense sfeertje en vriendelijke bediening. Op het 
menu staan de lekkerste gerechten uit de Spaanse keuken. 
Van paella tot een goed stuk vlees en van pulpo tot bullit de 
peix. Wie zin heeft in lokale specialiteiten, kan hier zijn hart 
ophalen en dat met een geweldig uitzicht over zee. 

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

CASA PIEDRA  Tussen de zee en de bergen van Cala Llonga 
bevindt zich een van de nog niet door het grote publiek 
ontdekte culinaire pareltjes van Ibiza: restaurant Casa 
Piedra. Het restaurant an sich valt niet heel erg op, maar 
dat weten ze ruimschoots te compenseren met wat hier op 
tafel wordt getoverd. Zoals ze het zelf omschrijven: originele 
gerechten ontstaan uit de fusie van de houtskoolkeuken met 
Nikkei invloeden, Japans-Peruaanse accenten, een vleugje 
Vietnamees, de smaken van de Middellandse Zee en de 
karakteristieke smaak van de Josper grill. 

ON THE BEACH IBIZA Sinds de 
opening in 2005 is On the Beach 
Ibiza in Cala San Vicente de ideale 
plek voor een welverdiende lunch na een verblijf op het 
strand, om te genieten van een diner in een intieme, 
prachtige omgeving, of om te ontspannen en te relaxen!  
Met uitzicht op een weelderig gouden strand en een 
prachtige turquoise zee, te midden van spectaculaire 
heuvels, is dit idyllische decor perfect om te ontspannen  
en te genieten van wat het leven te bieden heeft. 

EEN CULINAIRE BELEVENIS
EET

DONDE MARIAN Y MIGUEL Aan de weg van Santa Eulalia 
naar Es Canar vind je – volgens kenners – een van de beste 
(vlees)restaurants van het eiland: Donde Marian y Miguel. 
Ze grillen het vlees hier op houtskool en dat proef je! Kies 
voor een tafeltje op het overdekte terras, in de tuin of binnen 
bij de haard en laat je inwendige mens verwennen. Reken 
maar dat de eigenaren – Marian en Miguel – er samen met 
hun team voor zorgen dat je hier een avond beleeft om nooit 
te vergeten. 
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058 - 2570727  |  06 - 51995626  |  www.taytanchis.com/retreats/munay-ki/ibiza

Sta jij open voor Munay-Ki?

 
Met  elke inwijding open je een nieuwe deur in je 
proces van versnelde evolutie naar bewustwording, 
onvoorwaardelijke liefde en naar wie en wat je bent. 
Naar passie om je ware bestemming te kunnen 
manifesteren en volledig in harmonie te kunnen leven 
en telkens dichter bij het bewustzijn van eenheid te 
komen. 

Munay-Ki bestaat uit een serie van negen 
energetische inwijdingen of rites. Deze zijn 
afkomstig van de Q’ero, een volk dat hoog in 
de Andes leeft en rechtstreeks afstamt van de 
Inca’s. 
Het is een reis op weg naar wie je in wezen 
bent en een reis weg van de illusie van 
afgescheidenheid, terug naar het 
bewustzijn van eenheid. 

Laat je begeleiden en meld je nu aan!
Tot binnenkort!

MEER INFO?
Scan dan de 

QR-code

Onderga samen met TAYTANCHIS de reis! Meld je nu aan!

Wolf Rappard

Munay-Ki zorgt voor een grote schoonmaak van ons totale energielichaam. Dit is een 
verzameling van alles wat we zijn en wat we hebben meegemaakt. Door dit energieveld 
schoon te maken kunnen we het verleden loslaten en ons klaarmaken voor de tijd die 
komen gaat.

PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.nl

Scan de QR-code
in het nieuwe jaar
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Winterterras
Eigenlijk hopen we dat het er überhaupt niet meer van komt dit 
jaar, die echte winterkou. Want hoe lekker is het om ook deze 

maanden nog op het terras te kunnen genieten van een drankje, 
met een beetje mazzel onder de stralende Spaanse winterzon, en 
samen te proosten op de liefde?! Gelukkig hoef je dat terrasje niet 
per se te skippen als de kou alsnog haar intrede mocht doen, er 

zijn immers genoeg manieren om jezelf warm te houden.

et eerste waar je nu waar-
schijnlijk aan denkt is het 

aantrekken van warme kleding, en 
inderdaad, dat is uiteraard stap één. 
Maar ook de horeca-ondernemers op 
het eiland spelen in op het gegeven 
dat mensen in Spanje het liefst het 
hele jaar door op het terras van hun 
drankje willen kunnen genieten. De 
terrassen die deze maand nog gewoon 
geopend zijn, worden daarom voor 
het grootste deel verwarmd door 
heaters en warme plaids worden 
ook door steeds meer ondernemers 
beschikbaar gesteld als extra service 
voor hun gasten. Zelfs warmtekussens 

zijn al her en der gespot. Bestel er dan 
ook nog eens een warm drankje bij of een 
alcoholische versnapering – daar krijg je 
het immers ook vanzelf warm van – en 
niets krijgt jou in de winter nog van het 
terras.

Voor de ergste koukleumen: er zijn 
natuurlijk ook genoeg cafés en barretjes 
waar het binnen heerlijk warm is en je 
gezellig een (romantisch) plekje kunt 
zoeken om van je drankje te genieten. 
Maar laten we vooral hopen dat het mooie 
weer aanhoudt en we gewoon in de zon 
op het terras kunnen blijven zitten.

H
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DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN
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COOLTURE CAFE  Ben je op zoek naar een gezellige 
bar in Figueretas waar je ook later op de avond nog 
een drankje kunt drinken? Neem dan zeker eens een 
kijkje bij Coolture Cafe. Het bier staat hier altijd koud, 
de cocktails worden ter plekke voor je gemixt en het 
barpersoneel staat elke dag weer vol enthousiasme voor 
je klaar om je bestelling klaar te maken. Hoewel het 
publiek hier in eerste instantie hoofdzakelijk Engels lijkt, 
komt er van alles wat. Ga het vooral zelf eens ervaren. 

CAN POU  In het havengebied van Ibiza 
Stad, tegenover het hippie monument, vind 
je de oudste bar van Ibiza: Can Pou Bar. 
Voor heel veel locals en toeristen is dit een 
favoriete plek om een drankje te drinken, 
maar zeker ook om wat te eten (ze zijn 
geopend van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat). Op het terras is het heerlijk toeven, 
met uitzicht op de haven en de mensen die 
voorbij wandelen, maar ook binnen kijk je je 
ogen uit in deze authentieke Spaanse bar. 

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CLUBS

www.cafemamboibiza.com 

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

HARINUS  Wie zin heeft in een goede kop 
koffie, kan zijn hart ophalen bij een van de 
vele vestigingen van Harinus die op het eiland 

te vinden zijn. In de vitrine onder de toonbank staan tal van 
lekkernijen uitgestald waar je ter plekke van kunt genieten of 
die je ‘to go’ mee kunt nemen. Ook de keuze op het gebied van 
koffie is zeer uitgebreid. Oftewel: hét perfecte adres om lekker 
te ontbijten of lunchen of gewoon te genieten van een koffie (of 
een sapje) met wat lekkers erbij.  

MEKE CAFE  Een lekker adresje waar je 
kunt genieten van een echt goede kop 
koffie: Meke Cafe in Santa Eulalia.  
De koffie komt hier uit hun eigen ‘specialty 
coffee roastery’, de eerste en enige op het 
eiland. De bonen worden bij Meke Cafe 
dan ook vers gemalen, waarna je kopje 
koffie met ontzettend veel passie  
en toewijding voor je wordt gezet, en  
dat proef je! Daarnaast hebben ze hier 
diverse (huisgemaakte) lekkernijen op  
de kaart staan – ontbijt, lunch en snacks 
– waarmee je jezelf echt even kunt 
verwennen. 

CAFÉ MAMBO  Dit is zonder twijfel 
een van de bekendste cafés van San 
Antonio: Café Mambo aan de populaire 
sunset strip. De perfecte plek om met 
een cocktail in je hand te genieten van 
de spectaculaire zonsondergang, met op 
de achtergrond de heerlijke beats van de 
(vaak bekende) dj die die avond plaats 
heeft genomen achter de draaitafel. Ook 
het eten is hier trouwens een aanrader. 
Het is wel verstandig om te reserveren 
als je een tafeltje wilt bemachtigen bij 
Mambo, want je zult zeker niet de enige 
zijn. 
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Wilt u een huis kopen op Ibiza? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una propiedad? 

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Deze uitzonderlijke, moderne en elegante villa ligt 
in één van de meest gewilde woongebieden: de 
privé urbanisatie Roca Llisa, met een prachtig 

uitzicht op zee.

Gebouwd volgens veeleisende normen, zal deze 
woning zelfs aan de hoogste verwachtingen voldoen.
Dankzij de hoge plafonds en vensterpuien straalt het 

een gevoel van lichtheid en ruimtelijkheid uit. 
Geselecteerde hoogwaardige materialen zorgen voor 

een eigentijds-moderne stijl die alle denkbare luxe 
biedt. Zo vinden we bijvoorbeeld massief houten 

deuren, designmeubels, een geluidsinstallatie en wifi  
in het hele huis, evenals een alarmsysteem. Er zijn in 

totaal vijf luxe suites. Vanaf het ruime zonneterras met 
overloopzwembad kunt u genieten van een 

onvergelijkbaar panoramisch uitzicht op zee, terwijl u 
zonnebaadt en ontspant. Er is ook een eethoek buiten 

met barbecue, waar u gezellige avonden kunt 
doorbrengen met familie en vrienden en de dag kunt 
afsluiten in een ontspannen en private sfeer. Binnen 

vinden we de open woon/eetkamer met enorme 
ramen van vloer tot plafond, die voor veel natuurlijk 

licht zorgen. Op deze verdieping bevinden zich 
ook de moderne, volledig uitgeruste keuken, een 

kantoor en een gastentoilet.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI831
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 778 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  3.213 m²
SLAAPKAMERS 5
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
�7.500.000,-

Moderne en elegante villa  
met prachtig uitzicht op zee 

2120
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San Valentín  
op Ibiza

Ook in Spanje – en zeker op een romantisch eiland als Ibiza – wordt 
14 februari Valentijnsdag gevierd, oftewel San Valentín, el día de 
los enamorados (de dag van de geliefden). En hoewel velen het 
zien als een dag met een zeer commercieel randje, heeft de dag 
tegelijkertijd voor heel veel mensen een speciale betekenis. En 
daarom zeggen wij: ¡celebra el amor! Oftewel, vier de liefde!

oppunt qua romantiek is en blijft 
voor veel mensen toch wel samen 

van een prachtige zonsondergang 
genieten. Wat dat betreft kun je op Ibiza 
je hart ophalen, het eiland staat immers 
bekend om zijn spectaculaire sunsets. 
Nu kun je natuurlijk ergens een terras 
of restaurant opzoeken om daar van 
die zonsondergang te genieten, maar 
nog romantischer is het misschien wel 
om het op de manier van veel locals te 
doen: vul een picknickmand met wat 
lekker hapjes, een flesje wijn of bubbels, 
neem een kleedje mee (en eventueel 
wat warmere kleding voor als het afkoelt) 
en ga samen op zoek naar een mooie 

sunsetspot aan de westkant van het 
eiland. Romantischer dan dat wordt 
het haast niet!

De zonsondergang is deze tijd van het 
jaar relatief vroeg, wat betekent dat je 
daarna nog samen ergens kunt gaan 
dineren bij kaarslicht. Dat kun je na-
tuurlijk gewoon op de bonnefooi doen, 
maar als je zeker wilt zijn van een 
mooi plekje, raden we je aan om voor 
Valentijnsdag toch even te reserveren. 
Je zult immers niet de enige zijn die 
deze dag de liefde wil vieren met een 
heerlijke maaltijd voor twee.

T
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ONTDEK
STEEDS IETS BIJZONDERS
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BRUIST
Deals

Ook deze maand hebben 
we weer enkele Bruist 
Deals samengesteld 
voor onze  lezers.  
Neem een kijkje op  
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en 
profiteer van mooie 
kortingen bij  
onze bruisende 
ondernemers.

SHOP

unieks!
Scan 

de 
QR-code

TILL YOU DROP!

OLIBA GREEN BEER
Een ambachtelijk bier dat uniek is in de 
wereld, gemaakt met zeven soorten olijven 
afkomstig uit Pallars Jussà. Het is 
gebaseerd op een Boheemse Pilsner 
waaraan het extract van de zeven olijven  
uit Pallars is toegevoegd, waardoor het een 
koele en zeer verfrissende smaak krijgt, 
waarbij de olijven het doordrenken met 
kruidachtige tonen. Het is groen, totaal 
anders dan andere bieren op de markt!

 
BRANDEWIJN,  
WITTE CHOCOLADE 
EN AARDBEIEN
Deze crème is een combinatie van 
 Spaanse brandewijn met de beste witte 
chocolade en een vleugje aardbei. Zowel 
heerlijk om met ijs te drinken als om desserts 
en cocktails mee te maken. Habelas Hailas 
produceert de lekkerste Galicische likeuren 
van hoge kwaliteit met innovatieve smaken.  
De likeuren worden gecombineerd met  
de traditionele Galicische orujo en bereid 
volgens traditionele technieken en  
processen van distillatlie en maceratie. 

ABRIKOZENBROOD  
MET AMANDELEN
Ambachtelijk abrikozenbrood met Spaanse amandelen. Heerlijk in 
combinatie met kaas of gewoon als tussendoortje! Fruit fusion maakt 
heerlijk ambachtelijk vruchtenbrood. De combinatie van een moderne, 
jonge en dynamische management filosofie, samen met traditionele 
processen, maakt dit bedrijf uniek en onderscheidend.

BOTA-WIJNZAK 
Typisch voor Spanje, een kunstwerk dat 
handgemaakt is met expertise die van generatie 
op generatie is doorgegeven. Een met wijn gevulde 
bota is geweldig voor wandelingen, picknicks of 
welke reis dan ook. 

ABANICO
Je ziet ze vooral in de zomer wanneer het erg warm is en 
een beetje frisse wind wel lekker is. Daarnaast wordt de 
Spaanse waaier nog steeds veel gebruikt bij het flamenco 
dansen en is de abanico een vaak onmisbaar 
modeaccessoire, vooral in het zuiden van Spanje. Vroeger 
werden ze ook als communicatiemiddel gebruikt, maar 
tegenwoordig fungeren ze vooral als souvenir.

Iets
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STOP
EN KOM TOT RUST!

Romantisch 
uitje

Hoe kun je nu beter de liefde vieren dan door er samen even een 
paar dagen tussenuit te knijpen? Heerlijk de boel de boel laten, 

je nergens druk over maken en alleen maar tijd en aandacht 
besteden aan jullie twee. Waar je dat dan het beste kunt doen? 
Op Ibiza natuurlijk! Als er één plek in Europa is om de liefde te 

vieren, dan is het wel la isla blanca!

elukkig zijn er ook deze tijd van 
het jaar nog heel wat romantische 

(boutique)hotels op Ibiza geopend. Wil 
je echt tijd voor jullie samen, zonder al te 
veel afleiding, maar heerlijk in de natuur, 
te midden van een oase van rust? Zoek 
dan een romantisch hotel wat verder 
weg van de ‘grotere’ steden, bijvoorbeeld 
in het noorden van het eiland. Wandel, 
ontdek samen de mooiste baaitjes en 
geniet van het goede Spaanse leven. 
Geven jullie de voorkeur aan wat meer 
leven in de brouwerij tijdens jullie 
romantische tripje naar Ibiza? Kies dan 
bijvoorbeeld voor een hotel of andere 

accommodatie in (de buurt van) Ibiza 
Stad of Santa Eulalia. Dan ben je toch 
samen weg, maar kun je je ook samen 
onderdompelen in het bruisende 
eilandleven en hoef je daarvoor niet 
altijd de auto te pakken.

Kun je wel wat inspiratie gebruiken 
voor jullie romantische uitje naar Ibiza? 
Op de volgende pagina’s vind je onze 
accommodatie-tips voor deze maand. 
Of check online via www.ibizabruist.nl 
de tips in de vorige edities, daar staat 
ongetwijfeld ook voor jullie een mooie 
accommodatie tussen.

G
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HOTEL GARBI IBIZA & SPA is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en populairste toeristenstrand 
van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op Ibiza. Het heeft grote, 
uitnodigende kamers die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl waarin speciale aandacht 
is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale gastronomie proeven in 
de restaurants en bars van het hotel. Garbi biedt alles wat je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HOSTAL MALLORCA  In het centrum San Antonio 
– vlak bij de populaire sunset strip – kun je als gast 
inchecken bij het gezellige Hostal Mallorca. Dit maakt 
het tot de perfecte plek om deze populaire badplaats 
te voet te ontdekken. Wandel naar het strand, geniet 
van de zonsondergang vanaf de sunset strip, neem een 
kijkje in de haven, eet, drink en geniet, om vervolgens 
heerlijk tot rust te komen in een van de comfortabele 
kamers van Hostal Mallorca. 

SUNCOAST IBIZA HOTEL  Op honderd meter van het strand van 
Figueretas en slechts een kwartiertje lopen van het centrum van 
Ibiza Stad vind je Suncoast Ibiza Hotel. Dit adults only hotel vormt 
de perfecte uitvalsbasis om niet alleen de nabije omgeving (en 
de gezellige boulevard van Figueretas), maar ook de rest van het 
eiland te verkennen. De kamers zijn eenvoudig maar functioneel 
ingericht en bieden alles wat je maar nodig hebt, waaronder gratis 
wifi, een kluisje en een eigen badkamer. 

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

CAN CURREU  Op een prachtige plek 
op het eiland bevindt zich Can Curreu 
Rural Hotel & Spa. Alle kamers van dit 
exclusieve hotel zijn met bijzonder veel 
oog voor detail ingericht en hebben 
stuk voor stuk hun eigen, unieke 
kenmerken. De locatie en het comfort 
zijn twee enorme pluspunten, maar 
ook de spa vormt voor veel mensen 
een reden om hier telkens weer terug 
te keren. Die zorgt er namelijk voor 
dat dit het hele jaar door de perfecte 
plek is om volledig te ontspannen en 
optimaal te genieten. 

HOTEL RURAL XERECA  Op iets meer dan drie kilometer 
van Ibiza Stad, om precies te zijn in Puig den Valls, vormt 
Hotel Rural Xereca een ‘toevluchtsoord’ voor mensen 
die willen genieten van een comfortabel en ontspannen 
verblijf op het eiland. Dit huisdiervriendelijke hotel biedt 
(onder andere) een zwembad, een zonneterras en een 
eigen restaurant waar ze diverse overheerlijke gerechten 
serveren. De kamers en suites zijn van alle gemakken 
voorzien, waardoor het je als gast aan niets ontbreekt 
tijdens een verblijf in Hotel Rural Xereca. 

STOP
EN KOM TOT RUST!
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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van Playa d’en Bossa, het grootste en 

populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten 

die willen genieten van een luxe verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers 

die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je 

de beste lokale en internationale gastronomie proeven in onze restaurants en bars. 

Alles wat je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

HÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com



Cala Martina
In het noordoosten van Ibiza, tussen Es Canar en s’Argamassa, vind 

je Cala Martina. Een mooie baai die zowel zomers als ’s winters 
behoort tot de favoriete stranden van heel wat locals en toeristen. 

Zomers om er van de zon en de zee te genieten, ’s winters om 
heerlijk langs het water te wandelen of een hapje te eten bij het 

gelijknamige restaurant dat het hele jaar door geopend is.

at feiten: het strand is zo’n 150 
meter lang, het water is (zoals 

vrijwel overal op Ibiza) super helder 
en loopt slechts geleidelijk af, er is 
een parkeerterrein en het strand biedt 
(met name) in de zomermaanden 
tal van voorzieningen zoals parasols, 
ligbedjes en – naast restaurant Cala 
Martina – nog diverse andere leuke 
restaurants en barretjes. Ook onder 
de liefhebbers van watersporten is dit 
strand erg populair. Helemaal als de 
wind goed staat, dan zijn er hier op 
het water namelijk regelmatig wind- 
en kitesurfers te vinden. Is surfen 
niet helemaal jouw ding? Tijdens het 
seizoen worden hier (onder andere) 

ook supboards, kajaks en waterfietsen 
verhuurd en kun je er zelfs duiklessen 
volgen.

Wil je je bezoekje aan dit strand in het 
seizoen combineren met een andere 
leuke activiteit? Vlak bij Cala Martina 
vind je de populaire hippiemarkt 
van Punta Arabi die (zomers) elke 
woensdag geopend is. Ook een 
wandeling in de omgeving is een echte 
aanrader. Al lopend langs de kustlijn 
kom je heel wat bijzondere plekken 
tegen, waaronder prachtige kliffen, 
diverse andere stranden, casetas, 
restaurants en barretjes.

W
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LET YOUR PARTY
BEGIN HERE

Discopoint is een coole, te gekke loungebar en restaurant
in Playa D’en Bossa, vlak bij het strand.

Calle de La murtra 1, Ibiza  |  discopoint-ibiza@hotmail.com  |  +34 638 83 89 33

35

Cala Jondal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

HEB JIJ JE 

VAKANTIE AL 

GEBOEKT?

WE ARE READY 
TO WELCOME YOU
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& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD
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Santa Agnès 
de Corona

Een van de meest pittoreske dorpjes van Ibiza is Santa Agnès de 
Corona, ten noorden van San Antonio. Hier lijkt het haast of de 
tijd enkele decennia heeft stilgestaan en het grootste deel van 
het jaar is het er dan ook heerlijk rustig. Behalve rond deze tijd 

van het jaar als de amandelbomen in bloei staan en de hele vallei 
met een wit laagje bedekken, een bijzonder natuurspektakel dat 

elk jaar vele toeschouwers trekt.

aar eigenlijk verdient het dorp 
het het hele jaar om op je must-

visit lijstje te worden gezet. De omgeving 
is namelijk prachtig en hier kun je nog 
het echte authentieke platteland (de 
campo) van Ibiza ontdekken, gevuld 
met sinaasappelbomen, citroenbomen 
en natuurlijk de eerder genoemde 
amandelbomen. Samen met de typische 
roodachtige kleur van de aarde en de 
dennenbossen op de achtergrond zorgt dit 
voor een op zijn zachtst gezegd bijzonder 
plaatje.

Een ander opvallend element in Santa 
Agnès de Corona is de simpele, witgekalkte 

kerk die gebouwd werd in de periode 
van 1785 tot 1812. In de kerk is een 
prent van Maria te bewonderen die 
nog stamt uit dezelfde tijd. Daarnaast 
biedt het dorpje nog een aantal 
typische Ibicenco huisjes, gezellige 
barretjes en twee restaurants. 
Vanuit het dorp kun je bovendien 
een aantal mooie wandelingen 
maken, bijvoorbeeld tussen de in 
bloei staande amandelbomen door 
of wandel vanaf de kerk zo’n twee 
kilometer richting ‘Las Puertas del 
Cielo’ (de poorten van de hemel), 
waar je een van de mooiste uitzichten 
van Ibiza hebt.

M
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ZOUTVLAKTES  Een van de meest opvallende stukjes 
natuur van Ibiza (en Formentera) wordt gevormd door 
de zoutvlaktes. Vroeger vormden deze de belangrijkste 
inkomstenbron van het eiland en ook vandaag de dag 
wordt er nog steeds zout geproduceerd (hoewel het al-
lang niet meer de grootste bron van inkomsten is). Hoe 
dan ook blijft het mooi om eens langs deze zoutvlaktes 
te rijden of wandelen. Helemaal als de flamingo’s er 
zijn neergestreken levert dit bijzonder mooie foto’s op. 

BLOESEMTOCHTEN Elk jaar tussen december en 
februari gebeurt er iets magisch op Ibiza: het ‘sneeuwt’ 
amandelbloesem die een deel van het eiland onder een 
wit laagje bedekt. Een prachtig schouwspel waar veel 
mensen speciaal op af komen en waarvoor ook speciale 
bloesemtochten worden georganiseerd. Wanneer de 
amandelbomen precies in bloei staan, hangt af van de 
hoeveelheid zon en warmte in de voorgaande periode, 
maar dat ze tussen december en februari zo’n vijf weken 
in bloei zullen staan, dat is een ding wat zeker is. SA TALAIA Op het eiland zijn heel wat mooie 

wandelingen te maken, onder andere naar de 
top van de Sa Talaia, met 475 meter de hoogste 
berg van Ibiza. Je hoeft er absoluut geen 
bergbeklimmer voor te zijn, maar de mooiste 
route naar boven zal door veel mensen toch 
als pittig worden omschreven. Eenmaal boven 
wordt die inspanning echter dubbel en dwars 
beloond, want het panoramische uitzicht over 
een groot deel van het eiland is hier in één 
woord spectaculair. 

MOUNTAINBIKEN  In de zomer is het er vaak te warm voor, maar de 
wintermaanden (en het voorjaar en de herfst) lenen zich perfect voor een 
actieve mountainbiketocht over het eiland. Huur zelf een mountainbike 
en trek eropuit of boek een mountainbiketour waarbij je onder begeleiding 
de mooiste plekjes van het eiland ontdekt. Ben je niet zo sportief, geen 
probleem, er zijn ook meer dan genoeg routes te rijden die allesbehalve 
intensief zijn en die je gewoon op je gemak kunt fietsen. 

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

TAGOMAGO  Op slechts negenhonderd meter van de kust van Ibiza vind je het eiland Tagomago, een privéparadijs voor de 
‘rich and famous’. Dit eiland van zo’n 600.000 vierkante meter is in zijn geheel af te huren, inclusief superluxe villa. Daar moet 
je dan wel een goedgevulde portemonnee voor meenemen! Maar voor dat geld krijg je wel heel wat terug. Niet alleen is Tago-
mago een van de meest idyllische privé-eilanden van Europa, met tal van prachtige baaien, wandelpaden en mooie stranden, 
het ontbreekt je er als gast ook aan niets… 

STEEDS VERRASSEND AANBOD
& BEWONDER
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