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IBIZA & 
FORMENTERA
Ibiza is een uniek, ruim-
denkend eiland dat in de 
zomermaanden het epi-
centrum van de mondiale 

clubscene vormt. 

Maar je kunt hier ook 
genieten van ongerepte 

baaien, ruige landschap-
pen en onbedorven  

dorpjes in het binnenland. 

Formentera is een relaxed 
eiland met parelwitte 

stranden, waar je hele-
maal tot rust kunt komen.

• De Top10-selectie van 
onbetwiste hoogtepunten

• De beste hotspots:   
van de mooiste stranden 

tot de hipste clubs 
•Verken het eiland  

per regio
• Met stadswandelingen 

en insider tips
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De top-10 
selectie
1 Monasterio de las 
 Descalzas Reales  36 - 37

2 Museo de América  38 - 39

3 Museo Lázaro Galdiano  40 - 41

4 Museo Nacional Centro 
 de Arte Reina Sofía  42 - 43

5 Museo del Prado  44 - 45

6 Museo Sorolla  46 - 47

7 Museo 
 Thyssen-Bornemisza 48 - 49

8 Palacio Real  50 - 51

9 Parque del Retiro  52 - 53

10 Plaza Mayor  54 - 55

TOP 10-SELECTIE

Top 10- 
selectie
1 Cala d’Hort, Ibiza 36 - 37

2 Kathedraal, Eivissa, Ibiza 38 - 39

3 Dalt Vila, Eivissa, Ibiza 40 - 41

4 La Mola, Formentera 42 - 43

5 Nuestra Señora de Jesús,  44 - 45
 Ibiza

6 Platja de ses Illetes,  46 - 47
 Formentera

7 Platja de ses Salines, 48 - 49 
 Ibiza

8 Santa Eulária des Riu,  50 - 51
 Ibiza

9 Santa Gertrudis, Ibiza 52 - 53

10 Ses Salines, Formentera 54 - 55
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36 TOP 10-SELECTIE

1 Cala d’Hort
Het aan de zuidoostkust gelegen Cala d’Hort is 
een van de mooiste baaien van het eiland.

Een cala is een kleine baai waarvan 
er langs de ruige kust van Ibiza zo 
veel te vinden zijn. Cala d’Hort is 
extra bijzonder vanwege het glashel-
dere water, het glooiend aflopende 
zand-en-kiezelstrand, en het specta-
culair steile, 378 m hoge rotseiland 
Es Vedrá, pal voor de kust.

De baai met 200 meter, door steile rotsen en 
pijnbomen omzoomd strand is echt schitterend. Blijf 
als het even kan tot zonsondergang: Cala d’Hort 
ligt op het westen en de manier waarop de zon in 
de Middellandse Zee zakt is een van de redenen 
waarom de baai zo populair is. Het uitzicht vanaf de 
parkeerplaats op het klif aan de zuidkant van de baai 
is prachtig.

Een idyllische plek als dit kan onmogelijk geheim 
blijven, en de baai is in de zomer dan ook behoorlijk 
druk, maar omdat er geen grote resorts in de buurt 
liggen raakt het er zelden overvol. Er zijn twee goede 
visrestaurants; het mooiste uitzicht heb je bij Es 
Boldado aan de noordkant van de baai.

Om bij Cala d’Hort te komen neem je de afslag 
van de hoofdweg tussen Es Cubells en Sant Josep, 
of van Sant Josep naar Cala Vedella.

A2C BAan de zuidwestpunt van het eiland
EEl Carmen (€), op het strand, of Es Boldado (€€, P58), 
bereikbaar via een wandelpad langs de vissershutjes, of een 
ruig pad vanaf de weg naar Cala Vedella.

[34]

[36]
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110 VERKEN DE EILANDEN

naar Punta 
Arabí
De route vanaf de jachthaven in Santa Eulària 
langs de prachtige oostkust van Ibiza naar Punta 
Arabí is eenvoudig te vinden.
 

Het pad slingert tussen zandstranden en 
villa’s, maar je blijft dicht bij de kust dus kun je 
nauwelijks verdwalen.

Je komt eerst langs het modernistische 
conferentiecentrum, waar concerten 
gehouden worden, en vervolgens langs 
Cala Niu Blau (Blauwe nest-strand), 
waar een goed visrestaurant zit.
 

Verder in het noordoosten kom je 
langs een aantal tuinen met uitzicht 
op zee die bij dure villa’s horen, en 
vervolgens bij Cala Pada.

Cala Pada heeft een zandstrand met 
goede chiringuito’s, veilig zwemwater, 
en bootverbindingen met Santa Eulària 
en Es Canar.

De volgende bestemming is 
S’Argamassa, een klein maar chic 
strandresort, waarna het pad een 
minuut of twee landinwaarts en in 
een boog om het beboste schierei-
land Punta Aarabí loopt.
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111IBIZA

Als je op woensdag komt, zou je een omweg kunnen maken naar de 
grote hippiemarkt van Club Punta Arabí (P67).

Anders is het minder dan 1 km naar Es Canar, vanaf waar je de 
boot of bus terug naar Santa Eulària kunt nemen.

Afstand 6 km
Tijd 2 uur
Beginpunt Santa Eulària, jachthaven A21H
Eindpunt Es Canar A22H
Lunch Brisa de la Mar, Cala Pada (€€) C971 33 08 26 

 www.brisadelamar.com
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56 DE BESTE HOTSPOTS

De beste 
hotspots
Lekkere lunchadressen 58 - 59

De mooiste uitzichten  60 - 61

De mooiste kleine galeries  62 - 63

De leukste hotels  64 - 65

De beste winkels 66 - 67

De lekkerste tapasbars  68 - 69

Madrid met de kinderen  70 - 71

Sport 72 - 73

Wandeling door de  
  Calle de Alcalá  74 - 75

Rustige plekjes 76 - 77

De beste 
hotspots
De lekkerste lunchadressen 58 - 59

De hipste clubs 60 - 61

De fijnste stranden 62 - 63

De sportiefste belevenissen 64 - 65

De kleurrijkste markten 66 - 67

De mooiste uitzichten 68 - 69

Een wandeling rond Punta  70 - 71
de ses Portes 
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De lekkerste  
lunch adressen
El Bigotes (€€)
Dit bescheiden, kleine visrestaurant ligt direct aan het water en de 
vis die je er eet is door de eigenaar of iemand anders van de familie 
gevangen en klaargemaakt. Je moet er minstens een dag van tevoren 
persoonlijk reserveren.
BCala Mastella C971 39 33 60 DPasen-nov 12-18 uur

Es Boldado (€€)
Gespecialiseerd in vis, paella en kreeft, en met een imposant  terras 
met waanzinnig uitzicht op Es Vedrà.
BCala d’Hort C626 49 45 37  www.restauranteboldado.net  
DDag. 13-24 uur

Can Rafalet (€€)
Dankzij het terras, pal aan zee, biedt Can Rafalet prachtig uitzicht, én je 
eet er zalig zeebanket.
BEs Caló, Formentera C971 32 70 16  www.hostal-rafalet.com
DMei-sept dag. 13-16 en 20-24 uur

El Chiringuitto (€€)
Ontspannen tent aan een kleine baai, even ten noorden van  
Sant Antoni.
BCala Gracioneta C971 39 53 55   www.elchiringuitoibiza.com  
DMei-okt dag. 10-1 uur
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96 VERKEN DE EILANDEN

BALÀFIA
Balàfia is bereikbaar via het gehucht Sant 
Llorenç, nauwelijks meer dan een cluster 
huisjes, een spierwitte 18e-eeuwse kerk 
en het uitmuntende restaurant La Paloma 
(P59). Vanaf hier is het nog 2 km naar 
Balàlfia zelf, een dorpje dat gedomineerd 
wordt door enkele stenen vestingtorens 
uit de tijd van de Moren. Het dorp is 
bereikbaar via een onverhard zijpad vanaf 
de hoofdweg, tegenover restaurant Cana 
Pepeta. Ibiza heeft een groot deel van 
de geschiedenis onder vuur gelegen van 
piraten en in tijden van nood schuilde 
de bevolking in de torens van Balàfia. 
Negeer de bordjes privado, die refereren 
aan het land rond het piepkleine dorpje, 
en maak rustig een wandeling door de 
straatjes tussen de spierwitte huisjes in 
Noord-Afrikaanse stijl. Iets ten zuiden van 
het dorp zit restaurant Cami de Balàfia 
(C971 32 50 19), dat beroemd is om zijn 
heerlijke gegrilde vleesgerechten.
A19J BTen westen van de weg van Eivissa 
naar Portintx ECami de Balàfia  
GBus van Eivissa naar Portintx

CALA BENIRRÀS
In deze prachtige, door pijnbomen 
omzoomde baai ligt een van de mooi-
ste stranden van Noord-Ibiza. Afgezien 
van een drietal restaurants en een paar 
vissershuisjes is het ongerept, en de 
fjordachtige inham zorgt voor een breed 
zandstrand met rustig, kristalhelder water. 
Dat het er relaxter is dan op andere 
stranden in de buurt, maakt Benirràs een 
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97IBIZA

neutrale plek voor diverse doelgroepen: gezinnen, clubbers, maar 
ook hippies, die er tegen zonsondergang bongo komen spelen.
A18L B3 km ten noordoosten van Port de Sant Miquel
ERestaurant Benirràs (€€)

CALA D’HORT 
Top 10-selectie, P36-37

CALA LLENYA
In het noordoosten van Ibiza, vlak bij het dorpje Sant Carles, liggen 
drie prachtige stranden: Cala Mastella (P98), Cala Boix en Cala 
Llenya. Van de drie heeft Cala Llenya verreweg het lekkerste zand, 
wat het ideaal maakt voor kinderen, en er zijn ook waterfietsen te 
huur. De mooie baai wordt omringd door lage kliffen, en omdat er 
geen grote resorts in de buurt zijn is Cala Llenya nooit overvol. Er is 
één efficiënte chiringuito, waar je terecht kunt voor redelijk geprijsde 
tostadas en andere snacks.
A22J B4 km ten oosten van Sant Carles EChiringuito op het strand  
G16, vanuit Santa Eulària

CALA LLONGA
Voordat het massatoerisme zijn 
intrede deed was Cala Llonga 
een van de meest schilderachtige 
plekken van het eiland. Project-
ontwikkelaars hebben de lokale 
economie met hun appartemen-
tencomplexen en hotels weliswaar 
een enorme impuls gegeven, 
maar helaas is dat ten koste ge-
gaan van de idyllische omgeving. 
Positief punt is dat het beschutte strand nu een van de veiligste 
zwemplekken voor kinderen vormt. De zuidkant van Cala Llonga, 
tot aan Cap des Llibrell, is aangewezen als ANEI, een gebied met 
bijzonder natuurschoon en bijzondere flora en fauna.
A11E B3 km ten zuiden van Santa Eulària  
GPer bus bereikbaar vanuit Eivissa en Santa Eulària
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29PRAKTISCHE TIPS

Praktische tips
TOERISTENBUREAUS
Ibiza
n Luchthaven C971 80 91 18 DMa-za 9-15.30 uur
n 1 Passeig de Vara de Rey, Eivissa C971 30 19 00
DMa-za 9-20 uur, zo en feestdagen 9-14 uur
n Passeig de Ses Fonts s/n, Sant Antoni C971 34 36 63
DMei-okt ma-vr 10-20.30, za, zo en feestdagen 10-14 en 17-20 uur;  
nov-apr ma-za 9-13 uur
n C Mariano Riquer 4, Santa Eulària C971 33 07 28
DMei-okt ma-vr 9.30-13.30 en 17-19.30, za 9.30-14 uur;  
nov-apr ma-vr 8.30-15, za 9-14 uur

Formentera
n Port de La Savina,  Formentera, C971 32 20 57
DMa-vr 10-20,  za-zo 10-15 uur

GELD
De euro is de officiële munteenheid van Spanje. Met je pinpas kun je 
bij een geldautomaat geld opnemen, en vrijwel overal kun je terecht 
met een creditcard.

FOOIEN

POST
Postkantoren (correos in het Spaans, correus in het Catalaans) zijn 
gewoonlijk open ma-vr 8.30-14.30 en za 9.30-13 uur. Sommige zijn 
door de week ook ’s middags open. 
Het hoofdpostkantoor in Eivissa zit op Avinguda d’Isidor Macabich 67 

Ja  3   Nee 5
Restaurants (als de service niet inbegrepen is)  3 10%
Café / bars (als de service niet inbegrepen is)  3 wisselgeld

Reisleiders 3 € 2
Taxi’s  3 10%

Kamermeisjes  3 € 1

Kruiers  3 € 1
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30 REISWIJZER

(C971 39 97 69, DMa-vr 8.30-20.30, za 9.30-14 uur).
Het hoofdpostkantoor op Formentera zit op Pla del Rei 30 in Sant Francesc 
(C971 32 22 43, DMa-vr 8.30-20.30, za 9.30-13 uur)

TELEFOON
In telefooncellen (teléfonos) kun je terecht met munten en telefoonkaarten, 
verkrijgbaar bij postkantoren (correos) en tabacos. Vanuit telefooncellen zijn 
collect calls niet mogelijk. Toets voor een telefonist(e) 002.

Roamingkosten voor het gebruik van mobiele telefoons kunnen nog 
steeds hoog zijn. Als je telefoon simlockvrij is, zou je kunnen overwegen 
voor ongeveer € 12 een lokale SIM-kaart aan te schaffen. Movistar is het 
grootste Spaanse mobiele netwerk.

Internationale kengetallen
Vanuit Ibiza en Formentera (Spanje) naar:
Nederland: 00 31
België: 00 32
Vanuit het buitenland naar Ibiza en Formentera (Spanje): 00 34.

AMBASSADES 
Nederlandse ambassade Madrid
Paseo de la Castellana 259-D, 28046 Madrid
C091 353 7500  spanje.nlambassade.org
Belgische ambassade Madrid
Paseo de la Castellana 18 (6°), 28046 Madrid 
C091 577 63 00, madrid@diplobel.fed.be,  

 spain.diplomatie.belgium.be
Nederland en België hebben geen consulaat op Ibiza.

GEZONDHEIDSTIPS
Zonadvies De zonnigste (en heetste) maanden zijn juli en augustus, met 
gemiddeld 10 zonuren per dag (P22 voor gemiddelde temperaturen). Met 
name in deze maanden is het verstandig de middagzon te mijden en je 
goed in te smeren.
Medicijnen Geneesmiddelen en medicijnen (zowel met als zonder recept) 
zijn verkrijgbaar bij aan groene kruizen herkenbare apotheken (farmácias). 
In Spanje zijn veel medicijnen vrij verkrijgbaar die je in andere landen uitslui-
tend op recept kunt krijgen.
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 

STAD & STREEK

STEDENTRIP

TAALGIDS

HOOGTEPUNTEN

VOOR ELKE REIZIGER 
DE JUISTE GIDS
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