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Het is moeilijk niet verliefd te worden op Ibiza-stad. Je kunt eindeloos 
verdwalen in de mooie straatjes van Dalt Vila, lekker cultuur snuiven 
en er ook nog eens je culinaire hart luchten. De haven telt talloze 
restaurantjes met uitzicht over
het water, waar je de mooiste jachten
kunt spotten. Voor een middagje
shoppen kun je in de wijk
La Marina terecht voor
winkeltjes in Ibicenco-
stijl, maar in Ibiza-stad 
vind je ook grotere 
winkelketens als Zara, Mango 
en Pull & Bear. Enkele highlights zijn de kathedraal op de top van Dalt 
Vila, de oude begraafplaats ‘La necrópolis púnica del Puig des Molins’, 
Museo Puget & Museu d’Art Contemporani d’Eivissa en het strand Ses 
Figueretes. Ook is Ibiza-stad een leuke plek voor een drankje & dansje!

Ibiza -stad 

Bekijk

DALT VILA 
Als je ergens geweest wilt zijn in 
Ibiza-stad, is het wel Dalt Vila.
De naam van dit historische 
centrum betekent ‘hoge stad’. 
Waarom? Dat merk je snel 
genoeg wanneer je door 
één van de stadspoorten het 
oude centrum in wandelt. 
Dalt Vila doet gezellig aan 
door de smalle straatjes vol 
met gekleurde winkels en 
restaurantjes. Wanneer je door 
de straten struint, zal het je niet 
verbazen dat deze magische 
plek is opgenomen in de Unesco 
Werelderfgoedlijst in 1999.

LAS MURALLAS
RENACENTISTAS
Dalt Vila wordt omringd
door prachtige stadsmuren uit 
de Renaissance. Deze werden in 
1555, op bevel van keizer Felipe II, 
gebouwd om de stad te beschermen 
tegen vijanden. Het enorme fort 
bestaat uit zeven bastions en heeft 
een omtrek van wel 1800 meter. Via 
vijf verschillende poorten kun je het 
prachtige Dalt Vila betreden.
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DIT HEB JE NODIG:
• Soepel stuk hout (bijvoorbeeld 

een wilgentak om in een 
rondje te buigen)

• Touw, lint of draad
• Veertjes, kralen of schelpjes 

(alles waar jij jouw 
dromenvanger mee wil 
versieren!)

Knip nu vijf losse stukken 
touw. Maak de veren 
hieraan vast. Dit gaat het 
makkelijkst met een kraal 
en wat lijm. Bevestig ze aan 
de dromenvanger met een 
knoop. 

Maak een lusje aan 
de bovenkant van de 
dromenvanger zodat je hem 
kan ophangen! 
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Ontbijt, koffie & zoetigheid

THE GIRI CAFE
Bij The Giri Café zit je in een 
prachtige tuin vol verse groenten 
en kruiden, die gebruikt worden in 
de gerechten. Een meer idyllische 
plek zul je niet vinden! The Giri Café 
werd door ‘The Culture Trip’s Ibiza 
Local Favorite 2017’ gekozen tot het
beste restaurant van Ibiza. De 
overheerlijke gerechten worden met
veel liefde en passie bereid. En dat is
te proeven! Een paar deuren verder is het ook mogelijk om te blijven 
overnachten. The Giri Residence is een waar paradijs! Deze exclusieve 
en gave plek heeft maar vijf suites. Je hebt wel een goedgevulde 
portemonnee nodig als je hier wilt blijven slapen.
Adres: Plaça Espanya 5, Sant Joan de Labritja
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 MA-ZO 10.00 - 01.00 UUR 

CALA DE SANT VICENT
Deze prachtige baai zal je zeker niet 
teleurstellen. Op dit strand kun je in de 
schaduw relaxen onder een van de rieten 
parasols. Sla je favoriete boek open en je 
hoeft alleen nog maar te genieten...

S’ILLOT D’ES RENCLI 
Een klein strandje met fijn zand en 
kristalhelder water. Zie je de scheeps-
hellingen waarop (vissers)bootjes de kant 
op worden getrokken? Onze tip: als je 
bij restaurant S’Illot een tafeltje weet te 
bemachtigen aan de kant van het strand, 
dan heb je spectaculair uitzicht over de 
mooie baai. 
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Wonen op Ibiza
Droom je er wel eens over om te wonen op het idyllische Ibiza 
of Formentera? Paradijselijke eilanden met zoveel verschillende 
en unieke eigenschappen. De ontspannen mensen, paradijselijke 
stranden en baaitjes, de liefde, de sprekende natuur, bruisende 
plekken en onontdekte kleine straatjes maken Ibiza en Formentera 
zulke fantastische plekken. Het is niet voor niets dat zoveel mensen 
hun eigen land inruilen voor deze magische eilanden. Lees meer over 
de belangrijkste zaken rondom wonen op Ibiza of Formentera.

Wonen op Ibiza & Formentera 
De vele, idyllische baaien met kristalhelder water, de gezellige beachclubs, 
de boho-winkels, de prachtige witte huizen, de vele zonuren en de fijne 
sfeer... Ibiza doet iets met je! Mocht je verliefd zijn geworden op dit prachtige 
eiland en zou je graag gaan voor een (tweede) huis op Ibiza of Formentera, 
dan is het belangrijk om goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden. 
Wie weet wordt jouw droom dan werkelijkheid!

Fijne plekken om te wonen op Ibiza
Ibiza biedt zoveel mooie omgevingen om te wonen; het is lastig kiezen! 
Bevind je je graag midden in de levendigheid van het eiland? Dan zijn Sant 
Antoni de Portmany of het authentiekere Ibiza-stad een goede keuze voor 
een huur- of koophuis.

Create a life 
you don’t need a 
vacation from



Shops

LA GALERIA ELEFANTE 
Het is heerlijk om rond te struinen 
door concept store La Galeria 
Elefante. Je herkent de winkel aan 
de roze olifant. Van kleurrijke hippie- 
outfits tot bijzondere accessoires 
en van kunstwerken tot kaarsen. 
In deze winkel vind je mooie 
producten van over de hele wereld, 
die met veel liefde zijn uitgezocht. 
Levendige kleuren, gave texturen, 
heerlijke geuren: het is zeker de 
moeite waard om hier een kijkje 
te nemen. Adres: Carretera San 
Miguel Km 3.2, Santa Gertrudis de 
Fruitera

SLUIZ 
Een levensgroot rood paard met een 
lampenkap op z’n hoofd, Ibicenco- 
kleding, boho-kussens, retro servies, 
een kitsch kroonluchter en nog veel 
meer verrassende items vind je bij 
Sluiz. Op deze inspirerende plek 
vind je kleurrijke hebbedingetjes die 
op Ibiza gemaakt zijn. Daarnaast 
kun je er terecht voor een drankje 
en hapje! Adres: Carretera Eivissa – 
Sant Miquel Km 4, Santa Gertrudis 
de Fruitera

ES CUCONS
Als je van shoppen houdt en door 
Santa Gertrudis wandelt, is het 
bijna onmogelijk om niet naar 
binnen te gaan bij Es Cucons. Door 
alle leuke hebbedingen en rekken 
met mooie kleding die buiten staan 
uitgestald, wordt je echt naar 
binnen getrokken. De eigenaren van 
de winkel zijn gek op Noors design 
en decoratie. Adres: Plaça de la 
Iglesia 7, Santa Gertrudis de Fruitera

 MA- Z0: 10.00 - 20.00 UUR 

 MA - ZO: 10.30 20.30 UUR 
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ANGELS IBIZA
De eigenaren van Angels Ibiza 
hadden een voorliefde voor 
ambachtswerk, schitterende 
stenen en mooie producten. Je 
vindt hier kleurrijke sjaals, unieke 
manden, bijzondere sieraden, 

 MA - Z0: 10.00 - 20.00 UUR 

SLUIZ



Restaurants

THE BUTCHER 
Genoeg van al die tapas en 
gewoon even zin in een goede 
burger? Bij The Butcher – van 
oorsprong Amsterdams - eet je 
bloody delicious burgers. Voor 
het ontwerp van dit restaurant 
werden architecten Baranowitz + 
Kronenberg geïnspireerd door het 
maritieme leven op de Balearen. 
De iconische delftsblauwe tegeltjes 
aan de muur zijn daarom in een 
nieuw jasje gestoken en gemixt 
met lokale elementen. Adres: 
Avinguda 8 d’Agost 3, Eivissa

IBIZA BEACHOUSE
Voor een typisch Ibiziaans 
strandrestaurant moet je hier zijn. 
Je kunt hier heerlijk loungen. Buiten 
en binnen staan verschillende 
zitjes om even helemaal tot rust 
te komen. Buiten staat ook een 
bar waar je een cocktail kunt 
halen, maar ook voor diner in stijl 
kun je hier perfect terecht. Adres: 
Carretera de Platja d’en Bossa 2,  
Sant Jordi de ses Salines

EBUSUS 
Ben je een echte visliefhebber? 
Sla dan Ebusus zeker niet over. 
Dit restaurant, gevestigd in het 
voetgangersgebied van Paseo Vara 
de Rey, staat bekend om de hoge 
kwaliteit verse vis, zeevruchten, 
rijstgerechten en wijnen. Geniet 
bijvoorbeeld van de heerlijke ‘pulpo’ 
(inktvis) of de paella met kreeft. De 
traditionele keuken van Ibiza met 
lokale producten krijgt bij Ebusus 
een moderne touch. Sommige 
gerechten worden voor je aan tafel 
bereid! Je kunt zowel binnen als 
buiten zitten. Naast lunch en diner 
kun je ook voor een ontbijt terecht. 
Ebusus is trouwens het zusje van 
de fijne beachclub Cala Bassa in 
West-Ibiza. Adres: Passeig de Vara 
de Rey 20, Eivissa
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 MA - ZO: 08.00 - 02.00 UUR

Ebusus is de naam die 

de Romeinen aan 
Ibiza gaven.



Maak kennis met ...
Naam: Sol Courreges Boné de la Torre
Connectie met Formentera Ik woon en werk op 
Formentera waar ik een kunstwinkel heb
Beroep: Recycler, kunstenares

Ik kom oorspronkelijk uit 
Argentinië, daar ben ik in 1975 
geboren. Aan de Universiteit van 
Buenos Aires heb ik grafisch 
ontwerp en kunst gestudeerd. 
Deze twee vakgebieden zijn 
samengesmolten en hebben 
me gevormd als recycler. Alles 
waarvan ik denk dat ik het een 
nieuw leven kan geven, dat 
recycle ik. Ieder product bekijk ik 
op een andere manier en vanuit 
een ander oogpunt Ik hou van 
wat ik doe, ik geniet er enorm van 
en voel me bevoorrecht dat ik kan 
doen wat ik leuk vind. Want als je 
iets doet waar je van houdt, dan 
doe je dat met passie en zonder 
inspanning; dan komt het recht 
uit je ziel.

Lievelingsspot borrel 

Lievelingsspot eten 

Formentera
Ik drink geen alcohol, dus ik bestel 
meestal een water of cola light bij 
Escupina. ’s Avonds drink ik graag 
een drankje bij Acapulco; daar 
hangt altijd een leuke sfeer.

Ibiza 
Ik kom eigenlijk nooit op Ibiza om 
een borrel te drinken.

Lievelingsspot koffie

Formentera
Ik drink graag koffie bij Art Café 
en Molo Café. Beide zijn gevestigd 
in La Savina, een havendorp op 
Formentera.

Formentera

Een heerlijke pasta bij Tiburon of 
pizza bij Acapulco. Of wat dacht je 
van de fusion keuken van Molo 47? 
Daar sluit ik dan af met een ‘mimo’ 
(zoet nagerecht).

Ibiza 
Op Ibiza drink graag een bakkie bij 
Los Enamorados in Portinatx.



Verrassende ontdekkingen 
en herinneringen...
Een plekje voor je eigen herinneringen, verrassende ontdekkingen 
en creatieve ingevingen!

DE geur 
Van ibiza

Plak hier het eti
ket 

van je lekkerste
 drankje 

op Ibiza!



Formentera

FORMENTERA


