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Als je nu je dit leest op Ibiza bent, kun je het je 
waarschijnlijk nauwelijks voorstellen. Maar het is toch 
echt zo… het is inmiddels alweer oktober. De dagen 
worden korter en het einde van 2022 nadert. Maar oh, 
wat is het ook nu nog steeds heerlijk op la isla blanca. 
Wat schijnt de zon nog fijn en wat bruist het eiland nog 
van het leven, alsof er geen einde aan kan komen.

Een ‘einde’ kennen ze op Ibiza ook eigenlijk niet. Ja, 
veel zaken zullen in de komende tijd hun deuren weer 
gaan sluiten voor het seizoen, maar het eiland zelf blijft 
mensen trekken. Helemaal nu steeds meer Ibiza-lovers 
ook de heerlijke winters op het eiland hebben ontdekt. 
Een ‘ontdekking’ die onze bruisende ondernemers zelf 
al veel eerder hebben gedaan. Vandaar dat zij ook de 
komende tijd gewoon voor jou klaar blijven staan. Hoe? 
Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Ibiza 
Bruist, met daarnaast natuurlijk nog heel veel meer 
leuke tips en wetenswaardigheden over ons favoriete 
eiland in de Middellandse Zee.

Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist.

Bruisende lezer,
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MOOIE MOOIE 
RONDINGENRONDINGEN
HARD GEWERKT? 
TAFEL OM THUIS DE DAG 
RUSTIG AF TE RONDEN.
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RUSTIG AF TE RONDEN.
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La sobremesa
Een van de belangrijkste tradities in de Spaanse eetcultuur 
is zonder twijfel de sobremesa. Misschien heb je het woord 

al weleens voorbij horen komen, misschien ook niet. Maar de 
Spanjaarden hebben hun sobremesa, oftewel het uitgebreid 

natafelen, tot een ware kunst verheven, die gelukkig niet heel 
moeilijk is om onder de knie te krijgen.

oe je dan deelneemt aan 
deze belangrijke traditie? Door 

na je lunch niet meteen van tafel 
op te staan, maar lekker te blijven 
zitten. Praat nog even gezellig 
verder met je vrienden of familie, 
lach en geniet van een kopje koffie 
en/of een likeurtje. Hoe lang je dit 
vol moet houden, daar valt niets 
over te zeggen, maar de echte 
Spanjaard kan – met name op vrije 
dagen – zijn sobremesa met gemak 
oprekken tot iets wat uren duurt. Op 
de klok kijken is er dan niet bij, want 
je moet nu eenmaal rustig de tijd 
nemen om je eten te laten zakken.

Dat laten zakken van je eten is overigens 
niet de enige reden waarom Spanjaarden 
hun sobremesa zo belangrijk vinden. 
Het is ook hét perfecte moment om 
vriendschappen te versterken en 
eventueel dingen uit te praten. Zelfs 
zakendeals worden regelmatig gesloten 
tijdens dit natafelen, waardoor het 
nuttige dus met het aangename wordt 
gecombineerd. Bovendien zien veel locals 
het als een teken van dankbaarheid voor 
de gastheer, oftewel een vorm van respect 
voor het werk dat is verricht om het 
eten op tafel te krijgen. Heel wat goede 
redenen dus om na je lunch nog even 
lekker te blijven zitten.

H

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

13
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EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

CAN JESPER Waar je moet zijn als je 
aan de gezellige boulevard van Figueretas 
een hapje wil eten of gewoon even wat wil 
drinken? Bij Can Jesper! Eigenaar Jesper 
en zijn enthousiaste team zorgen ervoor 
dat het je hier als gast aan niets ontbreekt 
en dat je graag nog een keer terugkomt. 
Vanwege de heerlijke gerechten die hier op 
de kaart staan, het uitzicht op het strand en 
de boulevard van Figueretas en zeker ook 
vanwege de topservice die ze hier verlenen.

SA PUNTA Aan het eind van de baai van Talamanca 
bevindt zich restaurant Sa Punta. Of eigenlijk bevinden 
zich hier drie restaurants op één en dezelfde locatie: het 
ietwat chique fine dining restaurant Sa Punta, het Libanese 
restaurant Patchwork 
en het Aziatisch 
georiënteerde 
Ginger. Voor welk 
van de drie je ook 
kiest, reken maar 
dat je zult smullen 
van wat er voor je 
op tafel wordt gezet. 
En dat in drie totaal 
verschillende en 
bijzondere settings, 
stuk voor stuk met 
een fantastisch 
uitzicht.

GIRI CAFÉ Een pareltje in het 
noorden van het eiland, om 
precies te zijn in San Juan: The 
Giri Café. Zowel het interieur als 
het eten is hier indrukwekkend, 
wat dit restaurant tot een 
echte hotspot maakt die niet 
op je must-visit lijstje mag 
ontbreken. In de keuken wordt 
zoveel mogelijk gewerkt met 
biologische (seizoens)producten 
die veelal afkomstig zijn uit hun 
eigen tuin. Oftewel: verser dan 
vers! Benieuwd? Reserveer hier 
dan snel zelf eens een tafeltje!

LAS DOS LUNAS Ben je op zoek naar een mooi 
restaurant voor een romantisch avondje voor twee? Las 
dos Lunas in San Rafael is ‘the place to be’. Hier dineer je 
in een bijzondere en super kleurrijke setting die eenieder 
die hier voor het eerst komt meer dan aangenaam 
zal verrassen. Hetzelfde geldt trouwens voor de mix 
van mediterraanse en Italiaanse gerechten die ze hier 
serveren. Ga het dus vooral eens zelf proeven en ervaren.

WOM RADIO CAFE Aan het strand van Santa Eulalia vind je 
Word of Mouth Radio Cafe, ook wel bekend als WOM Radio 
Cafe. Een heerlijk no-nonsense zaakje waar iedereen meer 
dan welkom is om lekker zichzelf te zijn en te genieten van 
het heerlijke eten en de relaxte vibe. Veel van de gerechten 
op de kaart zijn bedoeld om te delen, waardoor je tijdens één 
bezoekje al meteen meerdere smaken kunt proeven. En reken 
maar dat je daarna alleen nog maar meer wilt!

www.womradiocafe.com

Facebook: Can Jesper 
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Eigenaren: Bas en Mira ] 085-2465777 | info@bmexperience.nl | www.bmexperience.nl 

BELEEF JOUW ULTIEME VAKANTIE
Met de start van 

B&M Experience kwam 
de grootste gezamenlijke 

wens van Bas en Mira 
in vervulling. Vanuit hun 

fantastische villa op Ibiza 
bieden zij nu ook anderen 

de mogelijkheid om hun 
mooiste leven te beleven.

Een jonge en frisse onderneming 
die mensen – met de focus op 
Nederlanders – hun ultieme 
vakantie op Ibiza wil laten 
beleven. Maar dan op een andere 
manier dan al werd aangeboden. 

“Wij bieden namelijk niet alleen 
een supermooie locatie”, vertelt 
Bas. “Gasten kunnen ook 
deelnemen aan diverse leuke 
activiteiten, zoals mountainbiken, 
suppen, hiken, bootcamp, 
meditatie, massage, personal 
training, wielrennen en yoga. 
Al die activiteiten worden los van 
elkaar natuurlijk al door heel wat 
partijen aangeboden, maar wij zijn 
redelijk uniek door alles in eigen 
beheer te houden en de meeste 
activiteiten ook zelf te begeleiden.”

“Leef je mooi� e leven!”

Mira & Bas

LET YOUR PARTY
BEGIN HERE

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

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

Clemens en Dianne van Bracht 
sloten 25 jaar geleden Ibiza in 
hun hart. Om hun liefde voor 
Ibiza te delen met anderen, 
lanceerden ze de website 

mijntipsibiza.nl. In Ibiza Bruist 
geven ze iedere maand hun 
visie over het leven op Ibiza.

Mijn Tips Ibiza  |  www.mijntipsibiza.nl  |  +31 651 703 576  |  info@mijntipsibiza.nl

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Onze favoriete tips
Onze favoriete tips voor je vakantie.
Wij blijven je graag nieuws en tips geven op onze website 
www.mijntipsibiza.nl.    
                                                          
 Kijk eens op je favoriete link: 

• www.mijntipsibiza.nl/autoverhuur                                                              
Wij zorgen voor de beste auto voor als je op het eiland bent.

• www.mijntipsibiza.nl/stranden
We hebben een prachtig overzicht van de stranden voor je gemaakt 
om zo gemakkelijk je plekje te vinden.

• www.mijntipsibiza.nl/beachclubs                                                           
Hier vind je jouw favoriete beachclub. Je komt tijd tekort.

• www.mijntipsibiza.nl/restaurants 
 Een groot aantal fi jne plekjes om heerlijk uit eten te gaan.
• www.mijntipsibiza.nl/hotspots   

                                                        
Wij hebben de leukste tips voor je. Vooral eten en drinken speelt hierbij een grote rol. 
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Mijn Tips Ibiza.                                                                  
Of word lid van onze speciale vriendengroep: Mijn Tips Ibiza vrienden, waar je vragen 
kunt stellen als je op Ibiza bent.
Zoals altijd al gebeurt, blijf genieten op het mooie Ibiza en onthoud goed...

Disfruta La Vida !  

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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Een stapje terug 
in de tijd

Ibiza wordt door veel mensen gezien als dé party-hotspot van 
Europa, het eiland waar je moet zijn als je wel van een feestje 

houdt. Maar hoe is dat nu eigenlijk zo gekomen en wie waren daar 
verantwoordelijk voor? Een stapje terug in de tijd. Om precies te 

zijn naar 1950 toen de eerste toeristen het eiland ontdekten.

ij kwamen destijds nog met 
name vanwege de prachtige 

en ongerepte natuur die van Ibiza 
een waar paradijs maakte. Al snel 
volgden echter meer en meer 
toeristen en met name heel veel 
hippies hun voorbeeld. Toen de 
Rolling Stones in 1964 een paar 
dagen en nachten op het eiland 
verbleven, was er geen ontkomen 
meer aan. Terwijl in veel andere 
delen van Europa de hippiedroom in 
duigen viel, veranderde Ibiza juist in 
een toevluchtsoord voor hippies en 
hun zorgeloze levensstijl, inclusief 
de echte hippiefeestjes van vroeger.

Tegen het eind van de jaren zeventig waaide 
ook de discoscene vanuit Amerika over 
naar het eiland, wat het begin vormde van 
de clubcultuur van vandaag de dag. Steeds 
meer clubs openden hun deuren, waaronder 
Amnesia, Ku (later bekend als Privilige) en 
Pacha. Clubs die in de loop der jaren alleen 
maar zijn blijven bouwen aan hun imago, 
capaciteit en programmering, waardoor 
inmiddels alle grote namen in dj-land hier 
weleens achter de draaitafels hebben 
gestaan en elk jaar maar al te graag weer 
terugkeren voor een residency. Goede feesten 
organiseren ze inmiddels in vrijwel heel 
Europa, maar Ibiza zal volgens velen op dat 
gebied toch altijd aan de top blijven staan.

Z

PARTY
LET’S GO!
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PARTY

BALOO Ben je in Playa d’en 
Bossa en heb je zin in een leuke 
avond, maar wil je liever niet 
naar een van de grote clubs? 
Ga dan zeker eens naar Baloo, 
want ook daar weten ze van elke 
avond een feest te maken. Als 
je hier eenmaal één stap over 
de drempel zet, waan je je niet 
langer in Playa d’en Bossa, maar 
in een groene jungle waar je 
kunt genieten van een hapje, de 
lekkerste cocktails en de meest 
vette beats.

NASSAU Bij deze populaire 
beachclub in Playa d’en 
Bossa weten ze wel hoe ze 
een feestje moeten bouwen. 
Natuurlijk kun je hier ook 
gewoon naartoe om relaxed 
te chillen op een van de 
strandbedjes en te genieten 
van de zon, de zee en 
de lekkerste drankjes en 
gerechten. Maar heb je wel 
zin in een feestje, check dan 
vooral ook eens de agenda op 
hun website om te zien wat er 
dit jaar nog allemaal gepland 
staat.

BONA VISTA SOCIAL ROOFTOP
Het grootste deel van de week is dit rooftop 
terrace op het dak van El Puerto Ibiza Hotel 
& Spa in Ibiza Stad vooral een heerlijke 
plek om te chillen, van het uitzicht te 
genieten en af en toe een duik te nemen in 
het zwembad. Op vrijdagavond verandert 
het dakterras echter regelmatig in een 
swingende ‘salsaclub’ waar je heerlijk kunt 
dansen met een fantastisch uitzicht op de 
(oude) stad.

LET’S GO!

BELOW Dit is een van de nieuwste hotspots in 
Santa Eulalia. Je vindt deze exclusieve en intieme 
nachtclub in de kelder van het W Ibiza hotel, waar 
ze hun deuren openen voor gasten en niet-gasten 
van het hotel. Zelf omschrijven ze zich als ‘a new 
chapter in Ibiza nightlife’. Of ze dat ook waarmaken? 
Ga het vooral zelf eens ervaren. Je zult zien, als je 

hier eenmaal bent 
geweest, belandt 
Below ongetwijfeld 
op je lijstje met favo 
uitgaansspots op 
Ibiza.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CLUBS



 

U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su 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

 

Gelegen in het noorden van het eiland, 
op slechts een paar minuten afstand van 
het charmante dorpje San Carlos, vinden 
we deze geweldige nieuwgebouwde villa 

met een mooi uitzicht over de zee tot aan 
Cala San Vicente.

De villa heeft een buitengewone lay-out en verrast 
bij een bezoek door zijn uitzonderlijke eigentijdse 

design. Bij binnenkomst vinden we de vier 
slaapkamers met ieder een eigen badkamer. Op de 
eerste verdieping vinden we een grote woonkamer 

met enorme schuifdeuren die toegang geven tot een 
zonneterras en een overloopzwembad met een 

oppervlakte van zeventig vierkante meter dat een 
heerlijke verkoeling biedt in de hete zomerdagen. 

Vanaf hier heeft u het meest spectaculaire uitzicht 
over het groene landschap tot aan de zee en Cala 

San Vicente. Verder beschikt de villa over vele 
extra’s zoals voldoende bergruimte, een enorme 

kelder, een mooie tuin, een grote garage voor twee 
auto’s, vloerverwarming, air-conditioning, alarm en 

domotica-systeem. Een geweldige kans om een 
uitzonderlijk eigendom in het noorden en in de 

buurt van San Carlos te kopen. Daar waar Ibiza nog 
onberoerd is en een relaxe levensstijl op u wacht.

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

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI722
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 400 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 1.500 m²
SLAAPKAMERS 4
BADKAMERS 4
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.700.000,-

Nieuwgebouwde villa in Es Figural
met mooi uitzicht  



2727

slaap je GEZOND!
Gezond oud worden – dat willen we allemaal 
wel! Om dit fi jne doel te bereiken is een goed 
én gezond slaappatroon ontzettend 
belangrijk. Een gezond slaappatroon zorgt 
voor een beter humeur, versterkt je 
immuunsysteem en geeft meer energie. 

Onze slaapkwaliteit is echter sterk aan 
verandering onderhevig naarmate we ouder 
worden. Dat heeft onder andere te maken met onze 
hormonen. Vrouwen krijgen last van opvliegers, 
nachtelijk transpireren en toenemende gevoeligheid 
voor omgevingsfactoren. Ook krijgen vrouwen na de 
overgang vaker last van slaapkrachten. Ook de mannen 
komen naarmate ze ouders worden, moeilijker in slaap. Voor 
zowel mannen als vrouwen geldt dat de aanmaak van melatonine 
daalt. Dit hormoon reguleert ons dag- en nachtritme. 
Naarmate we ouder worden verkalkt de pijnappelklier, het 
deel van de hersenen dat melatonine aanmaakt.

Slecht slapen heeft een grote impact op de gezondheid. 
Van langdurige klachten zoals diabetes tot hart- en 
vaatziektes. Neem daarom je omgevingsfactoren en 
levensstijl onder de loep, als je jouw slaapkwaliteit wilt 
verbeteren. Zorg voor een frisse slaapkamer, verminder 
stress, mediteer en vermijd alcohol/cafeïne voor het 
slapen gaan. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

058 - 2570727  |  06 - 51995626  |  www.taytanchis.com/retreats/munay-ki/ibiza

In de ochtend kom je langs voor een individuele sessie om je angst te neutraliseren met behulp 
van de Matrix methode en NLP technieken. ‘s Middags kom je terug om individueel of in een 
groep (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) de sessie af te ronden met nieuwe inzichten 
en een krachtige afronding om helemaal fris aan je nieuwe leven zonder die angst te beginnen.

Je angst voorbij?

Heb je last van:
• Rijangst
• Vliegangst
• Liftangst
• Angst voor grote groepen mensen
• Spreekangst
• Pleinvrees
Of een andere vorm van angst, dan is 
deze workshop echt iets voor jou!

Mocht je interesse hebben, neem 
dan even contact op over de data en 
de kosten.

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

MEER INFO?
Scan dan de 

QR-code

Begin met een leven zonder angst samen met TAYTANCHIS!

Wolf Rappard
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Sportief op 
vakantie

Wist je dat… Ibiza ook de perfecte bestemming is voor een 
sportieve vakantie? In het hoogseizoen mag het dan misschien  
wat te warm zijn om heel actief bezig te zijn, maar nu het weer  
wat minder extreem is qua temperatuur, valt er op het eiland  

heel wat te beleven op sportgebied.

ommige mensen kiezen Ibiza  
zelfs speciaal vanwege deze reden 

in oktober als hun vakantiebestem-
ming. Deze maand staan er namelijk 
verschillende grote sportevenementen 
op de agenda, zoals de Cycling Tour op 
8 en 9 oktober, de Ibiza Trail Marathon 
op 15 en 16 oktober en de Ibiza Halve 
Triathlon op 23 oktober. Stuk voor stuk 
uitdagende evenementen waaraan je 
natuurlijk zelf deel kunt nemen (mits je 
je op tijd inschrijft), maar die ook leuk 
zijn om eens naar te gaan kijken.

Niet iedereen is even sportief ingesteld, 
dus we kunnen ons voorstellen dat 
deelnemen aan een van bovenstaande 
drie sportevenementen niet voor ieder-

een is weggelegd. Gelukkig zijn er ook 
tal van sportieve alternatieven op elk 
mogelijk niveau. Huur bijvoorbeeld 
eens een mountainbike en maak een 
mooie offroad tocht of sluit je aan bij 
een van de vele fietstochten die op het 
eiland worden georganiseerd. Trek je 
wandelschoenen aan en ontdek het 
eiland te voet, of kies ook hierbij voor 
een georganiseerde hike. Waterspor-
ten? In oktober is het water nog steeds 
heerlijk, dus ook op dat vlak kun je je 
uitleven. En houd je het toch liever bij 
een trainingssessie in de sportschool? 
De meeste gyms op het eiland bieden 
ook speciale dagpasjes, zodat je je 
sportieve routine niet hoeft te doorbre-
ken als je op vakantie bent.

S
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SHOP
TILL YOU DROP!

VICHY CATALAN
Jaar na jaar een van het beste sprankelende mineraalwater 
ter wereld. Praten over Vichy Catalan echt natuurlijk 
bruisend mineraalwater, betekent praten over prestige en 
kwaliteit. In de wereld van tafelwater onderscheidt het zich 
van de rest dankzij zijn onmiskenbare en onvergelijkbare 
smaak, de finesse van zijn bubbels en de elegantie en 
veelzijdigheid van zijn verpakking, waardoor het geschikt 
is om op elk moment te drinken. De verpakkingen bieden 
een zeer elegant en gemakkelijk herkenbaar ontwerp, 
geïnspireerd op het werk van Antoni Gaudí. 

CASTAGNETTEN 
Een slagwerkinstrument dat vooral gebruikt 
wordt in de Moorse muziek, zigeunermuziek, 

Spaanse muziek en Latijns-Amerikaanse muziek. 
Het instrument bestaat uit een paar holle, hardhouten 

schelpen die aan één kant verbonden zijn met een koordje. Ze 
worden in de hand gehouden en produceren een klikgeluid of een 
ratelend geluid bij snel opeenvolgende kliks. Castagnetten worden 
voornamelijk gebruikt door dansers en zangers, vooral in 
flamencomuziek. 

CHURROS Een zoete, populaire snack van warm 
gefrituurd deeg bedekt met suikerkristallen. Ze nemen een lange  
spiraalvorm aan, waardoor ze perfect zijn om onderweg op te kauwen. 
De meest voorkomende plaats om deze smakelijke lekkernijen te 
vinden zijn kraampjes langs de weg.

Ietsunieks!

Viva
España

Scan 
de 

QR-code
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HACIENDA DE  
COLCHADO ‘LEGADO’  
Legado, zoals de naam al doet vermoeden  
(Legacy in het Engels), is de maximale 
uitdrukking van hoe de producenten leven voor de 
olijfgaarden en ernaar streven generaties lang de 
beste olie te produceren. Deze olie is afkomstig van de 
vroege oogst van de variëteit Hojiblanca, die midden 
oktober wordt verzameld wanneer de olijven een gele 
tint krijgen die aangeeft wanneer hun kleur verandert 
van groen naar zwart. In dit stadium van rijpheid wordt 

slechts een zeer klein percentage olie gewonnen. Het aroma 
en de smaak, evenals de chemische eigenschappen, zijn echter 
enorm. Zo worden de beste oliën gemaakt.

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.

Zwenkbare ledlampjes 
in rvs look, met 
bewegingssensor en 
instelbare brandtijd 
van twintig seconden 
tot vier minuten. 
Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te 
monteren zodat er licht 
is tijdens het toilet- 
bezoek. Maar ook in de 
vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij 
de hand is, zijn deze 
lampjes erg handig. De lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd in een set van twee stuks, 
inclusief trafo en 180 cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES 
MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-
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Ibiza in de 
winter

Nu het seizoen op zijn einde loopt en de komende tijd heel wat 
zaken hun deuren sluiten voor het seizoen, vragen veel mensen 
zich af: valt er de komende maanden nog wel wat te beleven op 
Ibiza? Het antwoord daarop is heel eenvoudig: JA! Ibiza wordt 

zelfs steeds populairder in het naseizoen en de wintermaanden, 
waardoor ook steeds meer hotels besluiten om hun deuren 

jaarrond open te houden.

et aanbod aan hotels mag in de 
wintermaanden dan misschien 

niet zo overweldigend zijn als zomers, 
maar toch heb je nog meer dan genoeg 
keuze als je een paar nachten (of 
misschien zelfs langer) op het eiland 
wil verblijven. Er zijn weliswaar heel wat 
hotels gesloten voor het seizoen, maar 
het is ook een stuk rustiger op het eiland. 
En terwijl je in het hoogseizoen nog de 
hoofdprijs betaalt voor een hotelkamer, 
zijn die deze maanden (in veel gevallen) 
een stuk aantrekkelijker geprijsd. Het 
geld dat je daardoor bespaart, kun je 

mooi weer aan andere leuke dingen 
uitgeven tijdens je verblijf op Ibiza.

Wil je weten welke hotels nog open zijn? 
Vul dan gewoon de data waarop je naar 
Ibiza wil in bij een van de vele online 
hotel-vergelijkingssites en je ziet meteen 
een mooi lijstje aan hotels waar je dan 
nog terechtkunt. Scherp je zoekcriteria 
aan met eventuele andere wensen en 
voorkeuren en… boeken maar! Want 
Ibiza in de winter… we kunnen het je 
eigenlijk alleen maar aanraden om dat 
zelf eens te gaan ervaren!

H

STOP
EN KOM TOT RUST!

333333
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STOP
EN KOM TOT RUST!

CA NA XICA HOTEL & SPA Tussen Santa Gertrudis en Sant Miquel, op slechts drie kilometer van het strand, vind je het 
kleinschalige viersterrenhotel Ca Na Xica Hotel & Spa. Een ware oase van rust, mede dankzij het ‘adults only’ concept, maar 
ook door de locatie in het binnenland van Ibiza en de wellnessfaciliteiten die ze hier bieden. De perfecte plek dus voor wie van 
rust en luxe wil genieten, maar tevens ook de ideale uitvalsbasis voor bezoekjes aan andere delen van het eiland.

IBIZAZEN Van oorsprong was dit een kleine 
boerderij te midden van de sinaasappel- en 
citroenbomen, vandaag de dag is het echter 
uitgegroeid tot een sfeervol en kleinschalig 
boutiquehotel, gelegen op slechts een paar 
honderd meter van het strand van Santa Eulalia. 
De eigenaren hebben een plek gecreëerd waar 
iedereen zich thuis voelt, zonder concessies te 
doen op het gebied van exclusieve service en 
luxe. Kortom: ben je op zoek naar een mooie 
accommodatie in de omgeving van Santa Eulalia: 
dit is the place to be!

HOTEL TROPICAL Midden in het centrum 
van San Antonio, op slechts driehonderd 
meter van het strand en de haven, kun je 
als gast inchecken bij Hotel Tropical. Dit 
driesterrenhotel biedt tal van voorzieningen, 
zoals een fitnessruimte, een zwembad en 
een buffetrestaurant. Ook de kamers zijn van 
alle gemakken voorzien. Goed om te weten: 
op de dag van uitchecken kun je hier nog 
gebruikmaken van de bagageopslag en van 
een badkamer met douche

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

ONE IBIZA SUITES Boutiquehotel 
One Ibiza Suites bevindt zich direct 
aan het strand van Figueretas. 
Hier doen ze er alles aan om 
je volledig te laten ontspannen 
vanaf het moment van aankomst. 
Dankzij de ruime en lichte suites 
met een indrukwekkend uitzicht, 
de enthousiaste en servicegerichte 
‘One Family’ en als kers op de taart 
het Roof Top Terrace, inclusief 
infinity pool, ontbreekt het je 
hier als gast aan niets en kom je 
ongetwijfeld graag nog eens terug.

PARADISO IBIZA ART HOTEL Dit 
is ongetwijfeld een van de meest 
‘Instagramwaardige’ hotels van 
San Antonio. De neon-kleuren, 
pasteltinten en creatieve inrichting 
– art meets disco – staan immers 
garant voor de meest bijzondere 
vakantiefoto’s. Je blijft je hier dan 
ook verbazen. Kijk je ogen uit, 
neem een duik in het zwembad, 
laat een tattoo zetten in de 
‘inhouse’ tattoostudio, geniet op 
het dakterras van een drankje en 
het fantastische uitzicht en dompel 
je onder in de unieke wereld die 
Paradiso Ibiza Art Hotel heet. 
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Petra Busio
Zandheuvel 59, Oosterhout   

06-10564703  
info@petrabusio.nl
www.petrabusio.nl

WORKSHOPS 
 Vrijdag 21 OKTOBER 2022

Automatisch schrift leren schrijven
Woensdag 26 OKTOBER 2022

Je herfstdip overstijgen
Woensdag 30 NOVEMBER 2022

Je gids en jij

Praktijk voor 
natuurgeneeskundige, 

energetische en 
paranormale therapie.

‘Magnetiseren is vrede 
mogen brengen in het 

lichaam.’

Vergoeding via de meeste 
aanvullende verzekeraars

De aardgodin van waaruit wij allen zijn geboren. Deze mooie aarde die 
wij allen mogen gebruiken als een prachtig geschenk. De energie en je 
geest, lichaam en ziel. Jouw adem en jouw levensenergie mogen nu 
tot een hogere trilling komen.

Je mag nu jouw magie gaan gebruiken. Spreek en laat je stem 
in liefde horen. Laat angst en woede los. Gebruik weer je oude 
basiskennis van liefde en rust. Jouw eigenwaarde, je eigen kracht 
en jouw persoonlijke power van projectie en visualisatie, zoals jij het 
wilt veranderen in deze wereld. Weet dat jij deel uitmaakt van het 
reddingsteam van deze magische planeet aarde.

Wees sterk, wees wijs en blijf veilig en help en verander de wereld positief in 
liefde. En geniet van de herfst en laat los.
Petra Busio

De Kracht van de Natuur 
voor jouw zingeving

Natuur religie is de basis waar vanuit alles is ontstaan. 
De bomen en dieren, de grond waar alles op groeit en 
bloeit kom nu tot rust. Soeverein en onafhankelijk zijn is 
een natuurlijk element. Elke keer als wij blijven zwijgen, 
merken wij allen dat de energie verder omlaaggaat. Als een 
neerwaartse spiraal. Nu, op dit moment in de tijd moeten 
we voor moeder aarde het verschil maken en je eigen 
persoonlijk leiderschap behouden en/of zelfs terugnemen. 

MELD JE 
NU AAN!
Scan de 

QR-code!
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Cala Vadella
In het zuidwesten van Ibiza vind je wat volgens velen een van 

de mooiste stranden van het eiland is: het witte zandstrand Cala 
Vadella, dat wordt omringd door rotsen en heuvels vol pijnbomen. 

Geen partystrand, maar eerder een perfect strand om met je 
gezin naartoe te gaan en samen een heerlijke dag te beleven.

omers ligt de baai vol jachten en 
motorboten die hier voor anker 

gaan, wat zorgt voor een prachtig 
vakantieplaatje. En ook de rest van het 
jaar is het hier bijzonder goed toeven. 
De omgeving van deze baai leent 
zich namelijk prima voor het maken 
van een mooie wandeling dankzij de 
vele paadjes die zich een weg banen 
over de heuvels. Sla je een van deze 
paadjes in, dan kunnen we je één 
ding garanderen: je zult onderweg 
heel wat spectaculaire uitzichtpunten 
tegenkomen.

Groot voordeel van Cala Vadella is 
dat het een zandstrand is en dat het 

zeewater slechts geleidelijk dieper 
wordt. Je kids kunnen hier dus naar 
hartenlust op het strand en in het 
(ondiepe) water spelen, terwijl jij 
heerlijk ontspant of ook zelf even een 
duik in de kristalheldere zee neemt. De 
kans is groot dat ze hier al snel nieuwe 
vriendjes maken, want kinderen zijn 
hier over het algemeen in groten 
getale aanwezig. En heb je na een 
paar uur op het strand wel zin in een 
verkoelend drankje en wellicht wat te 
eten erbij? Dan biedt de baai tal van 
leuke restaurantjes en barretjes waar 
je ook je inwendige mens kunt laten 
verwennen.

Z
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Sa Talaia
Op Ibiza zijn heel wat bijzondere dingen te zien en bezichtigen. 

Van musea tot kunstwerken en van authentieke gebouwen 
tot natuurgebieden. Maar eigenlijk is het eiland zelf ook 
al een bezienswaardigheid op zich. En waar kun je deze 

‘bezienswaardigheid’ nu beter bekijken dan vanaf het hoogste 
punt van het eiland: de top van de Sa Talaia!

et een hoogte van 475 meter 
is dit overduidelijk de hoogste 

berg van het eiland. Niet extreem hoog 
overigens, waardoor de beklimming 
voor de meeste mensen vrij goed te 
doen is. Ben je wel benieuwd naar 
het spectaculaire uitzicht vanaf de 
top van de berg – waar je vrijwel heel 
Ibiza kunt zien – maar heb je geen zin 
in die klim? Wees gerust, je kunt ook 
gewoon met de auto helemaal naar 
boven rijden, maar dan mis je dus wel 
de wandeling die je onderweg nog veel 
meer moois toont.

Ga je de uitdaging aan en wandel je 
omhoog? Dan kun je je tocht het best 

starten bij de kerk van Sant Josep de 
sa Talaia (door sommige mensen ook 
gewoon San Josep genoemd). Vanaf 
daar staat de route namelijk duidelijk 
aangegeven. Trek goede schoenen aan, 
want de kortste route leidt je over ietwat 
steile, rotsachtige paden, neem wat te 
eten en te drinken mee en wandelen 
maar. Overigens kun je ook gewoon via 
de ‘autoweg’ omhoog lopen. Dat is een 
minder mooie wandelroute, maar over 
het algemeen ook wat minder pittig. Of 
ga gewoon via de ene route omhoog 
om de andere weer terug te nemen. 
Welke route je ook kiest, eenmaal boven 
worden je inspanningen meer dan 
beloond.

M

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

414141
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& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

ACROBOSC Houden jouw kinderen wel van klimmen en klau-
teren? Neem ze dan eens mee naar het Acrobosc in de buurt 
van Es Canar. Hier kunnen ze een hele middag vullen met 
klimmen en klauteren in bomen en via netten, al tokkelend of 
balancerend over een touw circuits afleggen van de ene boom 
naar de andere. Super spectaculair. En niet alleen voor je kids, 
want ook volwassenen kunnen zich hier volop uitleven tussen 
de bomen en zo een geweldige middag beleven.

DE HAVEN VAN IBIZA STAD Ben je in Ibiza Stad, neem dan 
zeker ook even een kijkje in het havengebied. Verwonder je over 
de meest luxueuze jachten die hier liggen, shop in een van de 
vele (luxe) winkels of vergaap je aan de etalages en neem plaats 
op een van de terrasjes voor een hapje en/of een drankje. Het 
havengebied is vrij uitgestrekt en loopt in feite van de oude stad 
tot bijna aan Talamanca, dus er valt genoeg te zien en te beleven 
voor iedereen.

KARTBAAN Ben je toe aan wat actie tijdens je vakantie 
op Ibiza? Ga dan eens naar een van de twee kartbanen 
die het eiland rijk is. Een superleuk uitje voor iedereen, 
want zowel bij Go-Karts Santa Eulalia als bij Ibiza 
Karting in San Antonio bieden ze naast ‘gewone’ karts 
ook speciale ‘baby-karts’ voor kinderen vanaf vier jaar. 
Dus ook als je met je kids op vakantie bent, kun je dit 
gewoon op je to-dolijstje zetten voor als je eens een 
keer wat anders wilt dan het strand. 

POTTENBAKKERIJEN IN SAN 
RAFAEL Pottenbakkerijen zullen 
waarschijnlijk niet het eerste zijn 
waar je aan denkt bij Ibiza. Toch 
is dat wel degelijk waar het dorpje 
San Rafael mede om bekend-
staat. Het dorp is uitgeroepen tot 
Zona de Interés Artesanal, oftewel 
de enige ‘ambachtelijke zone’ 
van het eiland. Dit dankzij het 
prachtige handgemaakte  
aardewerk en de keramiek die 
hier (veelal op traditionele wijze) 
wordt gemaakt en in tal van win-
kels verspreid over het hele eiland 
wordt verkocht.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

ZOUTWERKERS STANDBEELD Naast het 
kerkje in San Francisco, een klein dorpje aan 
de weg naar (onder andere) het strand van Las 
Salinas, stuit je op een bijzonder kunstwerk ter 
ere van de zoutwerkers die hier vroeger hun 
zware werk verrichtten. Dit 1,85 meter hoge 
bronzen beeld, een ontwerp van kunstenaar 
Pedro Hormigo, werd hier in 2007 op een klein 
houten platform geplaatst en vormt sindsdien het 
dankbare onderwerp van heel wat mooie foto’s, 
met name rond zonsondergang.
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Vuurtoren op kaap Barbaria,Formentera
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BRUISENDE/ZAKEN

KRACHT + KRACHT = 

Yvanka van Eeken (eigenaresse van De Veilige Hut) en Yoska Merkx (eigenaresse van 
Hypnotherapie KomPassie) zijn op Ibiza om hier hun krachten te bundelen.

“Samen kunnen we nog meer met mensen de diepte in 
om te komen tot de kern en het vinden van antwoorden 
op belangrijke levensvragen. De energie van het 
krachtige eiland Ibiza helpt daarbij.”

Hoewel het tweetal overlap heeft qua werkgebieden, 
beschikken ze ook duidelijk over hun eigen kwaliteiten.
Yoska (www.hypnotherapie-kompassie.nl) is 
gespecialiseerd in hypnotherapie en coaching.
Yvanka (www.deveiligehut.nl) is naast 
hypnotherapeut ook coach met behulp van paarden, 
Reiki Master en Kindertolk.

De grote kracht van de dames zit in de samenwerking; 
in een gesprek ontstaat er magie. “Er zijn al zoveel 
mogelijkheden op het eiland om een retraite te doen, 
aan jezelf te werken en tot jezelf te komen. Waar wij ons 

in onderscheiden is de individuele aanpak en het bereiken 
van mooie resultaten door het inzetten van hypnose. Wij 
kijken naar de behoefte van de klant op dat moment. Is de 
hulpvraag niet helemaal duidelijk, dan kunnen we deze met 
een paardencoachsessie naar boven krijgen”.

Zij hebben vaardigheden in elkaars vakgebieden, maar laten 
elkaar vooral doen waar hun kracht ligt en weten elkaar zo te 
versterken.

Individueel & samen
Ook voor wie hier met vakantie is, is het mogelijk een sessie 
te boeken. Alleen of samen met je partner en/of vriend(in), 
tijd voor jezelf.

Woon je op het eiland en wil je rust in je hoofd? 
Neem contact op en samen kijken we wat er bij jou past.
Yoska en Yvanka

Hypnotherapie KomPassie
Yoska Merkx

Tel. +31641444024 

SAMEN STERKER

De Veilige Hut
Yvanka van Eeken 
Tel. +31653143180 

www.deveiligehut.nl www.hypnotherapie-kompassie.nl

Nu op Ibiza!
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Bewaar uw bagage in Figueretas, Ibiza.
Makkelijk, slim, 100% veilig.

Online boeken
Aarzel niet, reserveer uw locker 

in minder dan 5 minuten!

Laat je bagage vallen
en toegang tot uw locker 

zo vaak als u wilt

Geniet van je tijd
Voel je vrij om te handelen en 

profi teer van elk moment

VERSPIL GEEN TIJD 
TIJDENS UW VAKANTIES.

Check beschikbaarheid
Via de QR-code!

W W W. E A S Y L O C K E R S I B I Z A . C O M

Dus wil je genieten van de echte authentieke 
Ibiza-sfeer waar Playa D’en Bossa bekend om staat?

Stop bij Tantra Ibiza.

BE PART OF IT
Tantra Ibiza edfc Pepe, Ctra. de Platja d’en Bossa, 8, 07817 Eivissa, Illes Balears

www.tantraibiza.com  |        tantraibiza

drinkscorneribiza@gmail.com  |  +34 650 72 84 84  |  www.drinkscorneribiza.com

FEESTJE!

Bestel nu 
online via 
onze webshop!

WAAR JE OOK  BENT!

Ons bedrijf werkt al jaren op het grondgebied van Ibiza en selecteert 
de beste merken sterke drank en dranken voor al onze klanten.

Hiervoor hebben wij de scherpste prijzen op de markt, en streven wij 
ernaar een snelle levering direct bij u thuis, villa of boot te garanderen.
Uw tevredenheid is onze beste beloning.

DELIVERY 
SERVICE

C/Quarto' de Portmany N.1 07800, Ibiza   |   restauranteamerica1982@gmail.com   |   +34 971 30 34 38

Volg ons op     restauranteamericaibiza
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RECEPT
HEERLIJK SAMEN ETEN

INGREDIËNTEN
VOOR DE AARDAPPELS

 6 middelgrote aardappels
 zout naar smaak

VOOR DE SALSA BRAVA
1 ui, fijngesnipperd

1 of 2 knoflooktenen, fijngehakt
400 g tomaat

olijfolie om in te bakken
3 theelepels cayennepeper  

(poeder)
1 theelepel paprikapoeder

2 tot 4 eetlepels wijn
zout naar smaak

2 theelepels suiker

BEREIDING AARDAPPELS
Was de aardappels en snijd ze in 
blokjes van 2 cm. Als je wilt kun je de 
aardappels ook schillen. Breng een 
grote pan water met zout aan de 
kook. Doe de aardappels in de pan 
en kook ze een paar minuten zodat 
ze sappig blijven. Haal de aard- 
appels uit het water en spoel ze af  
en dep ze droog. Als de aardappels 
droog zijn, kun je ze gaan frituren. 
Frituur de aardappels tot ze 
goudbruin zijn. (In Spanje doen ze dit 
in olijfolie.) Laat de gefrituurde 
aardappels uitlekken op keuken-
papier. Strooi over de aardappels  
zout om ze nog verder op smaak te 
brengen.

Deze heerlijke tapa is zeer populair en in elke Spaanse bar 
verkrijgbaar. Het tapasgerecht behoort door de goedkope 

ingrediënten tot de goedkopere tapas. 

‘Wilde’ of ‘ongetemde’ aardappels 

Patatas bravas

BEREIDING SALSA BRAVA Begin 
met het snijden van de ui, knoflook 
en tomaat. Daarna ga je de olijfolie 
verhitten in een pan. Doe de 
gesneden ui en knoflook in de pan en 
laat deze fruiten. Voeg daarna de 
cayennepeper en de paprikapoeder 
toe, laat dit even mee fruiten. Voeg 
daarna de gesneden tomaat toe en 
laat deze zachtjes koken, blijf het 
mengsel goed doorroeren. Voeg als 
laatste de wijn, suiker en zout toe en 
roer het mengsel goed door. Neem de 
pan van het vuur en mix de salsa met 
de staafmixer tot een glad mengsel.
Doe de aardappels in een kommetje 
of leg ze op een bord. Giet daarna de 
salsa over de aardappels.
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VOOR 4 PERSONEN
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