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Ibiza heeft een feest-imago, maar ook een relaxte kant.
En een tripje naar dit Spaanse eiland hoeft buiten

het hoogseizoen echt niet de hoofdprijs te kosten.
Reisjournalist Yasmine Esser kwam totaal zen terug.
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Ibiza heeft het imago voor de rich
and famous te zijn. Maar eigenlijk is
La Isla Blanca (het witte eiland) een
allemansvriend, aantrekkelijk voor gezinnen, feestvierders en rustzoekers.
Ook zonder dikke portemonnee. Ter
vergelijking: op een gemiddeld terras
in Stockholm kost een glas rosé al snel
veertien euro, terwijl je in de schattige
barretjes en tapastenten op Ibiza voor
dat geld meerdere glazen kunt
drinken. Of sapjes en smoothies natuurlijk, die vloeien er ook rijkelijk.
Even op de menukaart spieken naar de
prijzen is altijd slim. Maar dé tip voor
wie het budget-Ibiza wil ontdekken:
vermijd het hoogseizoen. Zo kost een
hotelovernachting in mei de helft van
wat je er midden in de zomer betaalt.
Verder kan het slim zijn om van maandag tot vrijdag te gaan en het weekend
te omzeilen. Dan zijn er minder partytoeristen en juist meer mensen die bezig zijn met zelfontwikkeling, spiritualiteit en yoga. Een bezoek buiten het
hoogseizoen loont dus op meerdere
fronten.

Rijdend door het heuvelachtige landschap worden
we meteen tranquilo
FLINKE KLIM

Wij boekten een hotel aan de rand
van Ibiza-stad (Eivissa) in de wijk
Figueretas. Ook dit is voordeliger dan
hartje centrum. Bovendien is het de
ideale uitvalsbasis voor wie niet kan
kiezen tussen een korte strandvakantie en een stedentrip. Praktisch voor
de deur ligt het strand met de boulevard, palmbomen en de Middellandse
Zee met al haar tinten blauw en rotsen
die her en der opdoemen in het water. Daarbij is het oude centrum – de
wijk Dalt Vila die sinds 1999 op de
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OP DE KEITJES
VAN DALT VILA
STAAN DE
VOETSTAPPEN
VAN VEEL
KUNSTENAARS
EN INTELLECTUELEN

MOOISTE
STRANDEN

Met ruim 70 stranden en
baaitjes is er genoeg te kiezen.
CALA CODOLAR is een
rustig strand aan de westkust van Ibiza, zo’n 15 kilometer van San Antonio. Er
is een eenvoudige beachbar met plastic tafeltjes en
stoeltjes.

Verborgen tussen hoge
kliffen in de buurt van
Portinatx ligt het smalle
CALA D’EN SERRA , volgens het Britse dagblad
The Guardian een van
de mooiste stranden van
Europa. Het water is er
spectaculair helder, de
rotsen zijn goudgeel. Het is
wel een spannende afdaling over een steile weg, en
daarna nog een wandeling
naar het strand. Er is een
simpel strandbarretje.
Sla zeker CALA D’HORT
niet over, met uitzicht
op rotseiland Es Vedra.
Daarover doen talloze
mythen en legenden de
ronde, bijvoorbeeld dat het
een oriëntatiepunt voor
ufo’s is...

Werelderfgoedlijst van Unesco staat –
maar een kwartiertje lopen. Dalt Vila
ligt op een berg en tijdens een wandeling is het genieten van het mooie
uitzicht over de zestiende-eeuwse
toegangspoorten, de knusse straatjes
en oude stadsmuren. Wel een flinke
klimpartij, morgen hebben we vast
spierpijn in onze kuiten.
EEUWENOUDE KEITJES

De oude stad is toegankelijk via verschillende toegangspoorten. Portal
de ses Taules, de hoofdingang, is een
bezienswaardigheid op zich, met een
ophaalbrug en nagemaakte Romeinse
beelden. Op de keitjes van Dalt Vila
staan de voetstappen van veel kunstenaars en intellectuelen die sinds
de jaren dertig van de vorige eeuw
de boot naar Ibiza namen. Leuk om
te bestuderen, maar pas op; vooral
op slippers of sandaaltjes kan de
bestrating spekglad zijn. Wie goede
schoenen aan heeft, loopt nog even
door naar de top. Daar staat Castell
Almudaina, dat eruitziet als een
kasteel maar eigenlijk een kathedraal
uit de veertiende eeuw is.

PRAKTISCH
VOOR DE
DEUR LIGT DE
MIDDELLANDSE
ZEE MET AL
HAAR TINTEN
BLAUW

BUS GEZOCHT

De smalle straten van het oude deel
van Ibiza-stad zijn gevuld met boetieks. Filialen van de meeste grotere
ketens zijn te vinden in de winkelstraten Avinguda de Roselló, Carrer
sa Creu en Vara del Rey. In de wijk La
Marine zijn de winkels open tot middernacht. Vergeet niet om de hippiemarkten te bezoeken. De oudste en
bekendste is Punta Arabi in Es Caner,
elke woensdag. Entree is altijd gratis.
Er zijn verschillende manieren om hier
te komen vanuit Ibiza-stad. De duurste optie is per taxi, de goedkoopste
is de bus. De overheid breidde in 2018
het aantal busroutes flink uit, toch
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CASTELL
ALMUDAINA
ZIET ERUIT ALS
EEN KASTEEL,
MAAR HET IS EEN
KATHEDRAAL UIT
DE 14E EEUW

speuren we zo’n twintig minuten naar
de juiste halte. Dan blijken we aan de
verkeerde kant van de weg te staan.
Dit heeft uiteraard alles te maken met
de onduidelijke uitleg in het hotel en
niets met ons gebrek aan richtingsgevoel. Toch? Ach, wat maakt het uit. Zo
gaan de dingen op dit zonovergoten
eiland. Lekker langzaam, geen haast,
uiteindelijk komt alles goed. Rijdend
door het heuvelachtige landschap
worden we meteen tranquilo.
J U R K VO O R E E N T I E N T J E

In het begin bestonden de hippiemarkten uit een paar stalletjes waar
zoete lekkernijen, wollen truien en
sieraden uit India werden verkocht.
Tegenwoordig dekt de term ‘markt’
eigenlijk de lading niet meer. Terwijl
we langs pijnbomen door de kleurrijke toegangspoort van Punta Arabi

Overal op het eiland
ruikt het kruidig naar
rozemarijn en venkel
lopen, vergapen we ons aan de talloze
kraampjes met handgemaakte, kralen
armbanden, fleurige omslagdoeken,
rieten tassen, geborduurde kussens
en kleurige aquarellen. We kopen een
bohostijl zomerjurk voor een tientje
en luisteren naar live gitaarmuziek.
Met een Hippy Market speciaalbiertje
in de hand gooien we onze schouders
en heupen los.
De hippiemarkt van Sant Joan de
Labritja in het noorden van Ibiza
schijnt rustiger te zijn. Kleiner, charmanter en minder commercieel.
Omdat deze markt op zondag is, komen wij er niet aan toe. Een voordelige
reis boeken van maandag tot vrijdag
kent ook nadelen.

RESTAURANTS
IN IBIZA-STAD

Een van de bekendste tapastenten van Ibiza-stad is
LA BODEGA , pal naast de
stadspoorten naar Dalt Vila.
Tapas kosten hier een paar
euro per stuk.
Aan de boulevard tussen
Ibiza-stad en Figueretas ligt
LITTLE IBIZA . Het barretje is versierd met kleurige
parasols met kwastjes en
heeft een vrolijke hippie-uitstraling. Perfecte plek voor
een cocktail met uitzicht op
zee. Geen zin in een uitgebreid diner? Bestel voor iets
meer dan 15 euro falafel,
loempia’s en garnalen tempura, en klaar.
S’ESCALINATA betekent

‘trap’ of ‘trappenhuis’. Dit
restaurantje is dan ook gevestigd óp een trap in Ibizastad. Plof neer in een zitzak
en drink sangria voor het
ultieme Spanje-gevoel.
Ontbijten in Ibiza-stijl
met smoothies en kleurrijke bowls kan bij JUICY
PASSION , een hip tentje met
een interieur vol boeken,
letterborden met quotes en
andere hebbedingetjes die
te koop zijn. Een smoothie is
hier duurder dan een glas
wijn, zo kost een drankje van
wortel, appel en kiwi 7 euro.
Zijn wel meteen de dagelijkse vitamines binnen.

OP DE HIPPIEMARKT
VERGAPEN WE ONS
AAN FLEURIGE
OMSLAGDOEKEN,
RIETEN TASSEN,
KRALENARMBANDEN
EN SCHILDERIJEN

RUST EN RUIMTE

Welke dag van de week het ook is, de
hippiesfeer is altijd voelbaar in het
noorden van het eiland. We rijden over
de kronkelende wegen naar de stadjes
Sant Joan de Labritja, Santa Gertrudis
en Santa Agnès de Corona, langs witgekalkte huizen en kleurrijke bougainville, en komen weinig verkeer tegen.
Onderweg zijn kuddes schapen te zien
die grazen op de groengele heuvels
in de schaduw van amandel- en olijfbomen. Overal ruikt het kruidig naar
rozemarijn en venkel, dat groeit hier
gewoon in het wild.
We lunchen met versgeperste sapjes
en een salade tussen de sinaasappelbomen in de tuin van restaurant
La Paloma in San Lorenzo. Verder is er
niet veel in het dorp, alleen een kerk
en een dorpsschool. Ze hebben er niet
eens een pinautomaat. De landelijke
kant van Ibiza smaakt naar meer, dus
na het eten rijden we een stukje verder
voor een wandeling door de prachtige
omgeving met heuvels en bossen. Dít
is rijkdom, denken we. Langzaam meegaan in de flow van het eiland, de rust,
het ritme van de zon en de maan, doen
waar we zin in hebben. Een ding is zeker: rijkdom hoeft niet veel te kosten.
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