
Als party-eiland geniet Ibiza wereldfaam, maar het is veel meer 
dan dat. Ongerepte natuur, pittoreske straatjes en gebouwen, 

authentieke marktjes … Geniet mee van de andere kant van Ibiza. 

TEKST BERT DE PAU – FOTOGRAFIE MARIE HOUT TEQUIET

Eviva Ibiza!
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DALT VILA

Vergeet de schreeuwerige megahotels en de pompende beats van de clubs: het authentieke 
Ibiza ervaar je binnen de oude stadsmuren. Dalt Vila is het historische gedeelte van Ibiza-stad 
waar vooral locals wonen. Eenmaal voorbij de stadsmuren kom je terecht in een wirwar van 
pittoreske straatjes met schattige, witte huizen en eeuwenoude kerkjes. Bovendien valt er in 
de op- en aflopende straten altijd wel iets te beleven. Tijdens ons bezoek was er net een mid-
deleeuws festival aan de gang, maar je kunt hier net zo goed genieten van een eetfestijn of  
kuieren over een gezellige markt met kleurrijk keramiek, aaibare stoffen, heerlijk streetfood, 
geurige kruiden … Na dat alles kun je – met een betoverend uitzicht op de haven en de zee 
– relaxen bij een fris aperitief en een bordje tapas, zoals de bekende chipirones (gefrituurde 
baby-inktvisjes).

SANTA GERTRUDIS

Een klein, maar gezellig dorpje is Santa Gertrudis de Fruiteira. Door de nabijheid van de 
internationale school Morna is het hier ook ’s winters niet doods. Behalve enkele sfeervolle 
terrasjes vind je hier veel Spaanse geschiedenis, zoals de achttiende-eeuwse oranje-witte kerk 
met gebrandschilderde ramen en het eeuwenoude dorpsplein Plaça de L’Església. En voor wie 
graag gaat shoppen: verwacht geen grote ketens, maar wel allerlei boetiekjes met traditionele 
prullaria, kleurrijke kleding, juwelen en antiek.

DE HIPPIEMARKT VAN SANT JOAN

Ibiza telt heel wat toeristische marktjes die inspelen op de traditionele hippiesfeer die het eiland 
zo kenmerkt, maar de meest authentieke vind je in het noordelijke Sant Joan. Daar wonen nog 
de echte gipsy’s en dit is de plek waar je nog écht originele souvenirs vindt. Handgemaakte 
sieraden, werkjes van creatieve duizendpoten, geurende zeepjes of dagvers voedsel: je vindt het 
er allemaal.

“In de gezellige straten van Dalt Vila  
vind je de lekkerste restaurantjes en de 

meest kleurrijke winkeltjes”
WYTSKE HARTOG, EIGENARES STYLEXCLUSIEF EN FAN VAN IBIZA

De straten van Dalt Vila waren tijdens ons bezoek gehuld in de vrolijke kleuren van een 
middeleeuws festival. Ook op andere momenten in het jaar vinden er tal van evenementen en 
marktjes plaats binnen de oude stadsmuren. Door zijn strategische ligging was Ibiza vaak het 
strijdtoneel tussen verschillende culturen. De stadsomwalling moest voor de nodige bescherming 
zorgen tegen buitenlandse vijanden en piraten. Die eeuwenoude omwalling zie je nu nog altijd.
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“De bodem bij Es Vedrà is rijk aan  
magnetische mineralen die de rots aan zijn 

magische reputatie hebben geholpen”
MARLON, MEDE-EIGENARES CAN BARDA

Tijdens een boottocht rond het eiland ontdek je tal van kleine, pittoreske baaien die Ibiza rijk is. Typisch op deze plekjes zijn de kleine strandhutjes. Veel comfort bieden die niet, maar 
toch mag je al gemakkelijk 100.000 euro op tafel leggen om er eentje op de kop te tikken.
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OVERSTEEK NAAR FORMENTERA

Het kleinste bewoonde eiland van de Balearen ligt vlak voor de kust van Ibiza: Formentera. Er va-
ren dagelijks meerdere veerboten heen en terug, maar nog leuker wordt het als je zelf een boot kunt 
charteren. Dan hoef je de oversteek immers niet in één rechte lijn te maken, maar hou je tijd over 
om een ommetje te maken via een aantal mooie baaien die Ibiza rijk is, de waarschuwingstorens uit 
de tijd dat piraten de boel hier onveilig maakten en Es Vedrà, de imposante rots die al van oudsher 
magische krachten toegeschreven krijgt. Hou onderweg ook zeker je ogen open voor dolfijnen en 
zelfs walvissen. Eenmaal aangekomen bij Formentera kun je je vervolgens laten overweldigen door 
de parelwitte stranden, het blauwgroene water en met wat geluk wilde flamingo’s.



“Als je hier rondwandelt,  
besef je meteen hoe banaal de 
dagelijkse stress is”
BERT DE PAU, JOURNALIST

De natuur is hier écht ongerept. De overheid 
onderhoudt de wandelpaden bewust niet. Wat je 
hier ziet, is het resultaat van natuurlijke erosie.

Het uitzicht op het sprookjesachtig blauwe water en de rotskust waarmee je beloond wordt als je de hike vanaf Da Barca tot een goed einde hebt gebracht.
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HIKEN IN ONGEREPTE NATUUR

Ibiza staat bekend om zijn gevarieerde natuur. En daarvoor hoef je echt de bergen niet in, ook het 
binnenland blijft je verrassen. Wij hadden het geluk een hiketocht te mogen ondernemen samen 
met Marlon van Can Barda. Die pittige wandeltocht begint vanaf Da Barca. De door overvloedige 
regenval geërodeerde paden slingeren zich tussen duizenden naaldbomen, wilde bloemen en cac-
tussen naar beneden. Hier kom je helemaal tot rust; het gsm-bereik is er minimaal, dus je waant je 
even helemaal weg van de wereld. Het toetje van de afdaling is de stoere rotskust, met als absolute 
uitschieter een natuurlijke brug die gevormd werd door miljoenen jaren erosie van wind en zand. 
Geniet volop van het uitzicht, want daarna wacht je een stevige klim naar het startpunt. Vergeet 
onderweg zeker niet wat wilde kruiden zoals rozemarijn en salie te plukken om later in je lunch of 
avondeten te verwerken.



2. MUSSET CAFÉ

’s Ochtends vroeg ontbijten op een zonovergoten terrasje, 
dat kan bij Musset Café in Santa Gertrudis. Op de kaart 
van dit maritiem ingerichte restaurant vind je vooral 
gezonde producten, zoals verse sapjes, toast met avocado, 
yoghurtbowls en zelfs een gezonde, vegetarische versie 
van het Engelse ontbijt. Al kun je ook gewoon kiezen voor 
de traditionele variant.
Meer info: facebook.com/mussetsantagertrudis

1. CAPPUCCINO GRAND CAFÉ

Pal in de jachthaven van Ibiza vind je dit fijne eetadresje. 
De kaart is niet super uitgebreid, maar er staan wel enkele 
toppers op, zoals sushi en huisgemaakte hamburgers. 
Maar dé ontegenzeggelijke topper is het terras vanaf waar 
je je vergaapt aan de tientallen luxejachten en een uniek 
uitzicht op Dalt Vila. 
Meer info: cappuccinograndcafe.es

with a view
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4. LA OLIVA

Van de gezellige sfeer van de smalle 
straatjes van Dalt Vila geniet je volop op het 
terras van La Oliva. Een heerlijke plek om 
voorbijkuierende mensen te bespieden en 
een bonte mix van straatartiesten het beste 
van zichzelf te zien en horen geven. Dat 
allemaal terwijl je geniet van voornamelijk 
traditionele gerechten die op een verfijnde, 
hedendaagse manier gepresenteerd worden.
Meer info: laolivaibiza.com

3. AIYANNA

Zin in een verfrissende cocktail, een vers sapje of een 
gezonde lunch? Dan is Aiyanna de place to be. Je moet 
er wel wat voor over hebben, want de weg ernaartoe is 
smal en hobbelig, dwars door de boomgaarden. Maar 
eenmaal aangekomen, word je beloond. Zak onderuit 
in een van de vlinderstoelen of loungebanken onder de 
kleurrijke parasols en geniet van het adembenemende 
uitzicht op de rotskust van Cala Nova.
Meer info: aiyannaibiza.com
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8. JUAN Y ANDREA

Het enige restaurant uit ons lijstje dat zich niet op Ibiza bevindt, maar op het 
nabijgelegen Formentera. Daar vind je het ene gezellige strandtentje naast het 
andere. Eentje daarvan is Juan y Andrea, dat uitpakt met dagverse visgerechten. 
Geniet met je voeten in het zand van een authentieke paella of overheerlijke 
zeevruchten terwijl je uitkijkt op de duinen en het paradijselijk blauwgroene water.
Meer info: juanyandrea.com

7. ES CUCONS

Behalve hotel, spa, bibliotheek en boetiek is Es 
Cucons ook een geweldige plek om te eten. De 
idyllische setting – een gerenoveerd landhuis uit 
1652 midden in de amandelvallei van Santa Agnès 
– laat al je zorgen verdwijnen, mocht je die tijdens 
een vakantie op Ibiza überhaupt al hebben. Voor zijn 
menukaart put het restaurant uit al het lekkers wat de 
gebieden rond de Middellandse Zee te bieden hebben.
Meer info: escucons.com

6. THE BOAT HOUSE

Helemaal in het noorden van het eiland, in Cala de San Vicente, vind je The Boat House. Zoals 
de naam al doet vermoeden, staat alles hier in het teken van de boot. Er staan en hangen 
honderden accessoires die de eigenaar ooit van vissers uit de buurt heeft gekregen. Maar 
verrassend: op de menukaart staat niet louter vis. Integendeel zelfs, je vindt er vooral hapklaar 
streetfood, zoals Libanese falafel, kipkebab en Indische curry.
Meer info: theboathouseibiza.com

5. LA PALOMA

Een echte ‘hidden gem’, verscholen in het 
binnenland, is La Paloma in Sant Llorenç de 
Balàfia. Je zit hier al wat meer aan de hippiekant 
van het eiland aan dat zie je aan alles: de losse 
sfeer, de dromerige tuin met hemelsblauwe 
tafeltjes en stoeltjes, en de liefde waarmee chef-
kok Prasuna haar gerechten bereidt. Specifieke 
aanraders kunnen we je helaas niet geven, want 
de menukaart wijzigt iedere week.
Meer info: palomaibiza.com
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1. ES CUCONS LA TIENDA

Niet te verwarren met het gelijknamige hotel iets verderop 
in Santa Agnès. Op enkele meters van het dorpsplein 
van Santa Gertrudis vind je dit kleine winkeltje dat je 
uitnodigt met een kleurrijke mix van servies, kussen, 
rieten meubels, manden en veel meer. Ook de herkomst 
is gevarieerd, van ambachtelijk keramiek uit Ibiza tot 
bekende merken als Pomax en Bloomingville.
Meer info: facebook.com/escuconslatienda

2. TANIS

Koester je plannen om een 
buitenverblijf of een nieuw thuis te 
zoeken op Ibiza? Bij Tanis vind je 
alles om je interieur op een stijlvolle 
manier in te richten. Mooie linnen 
stoffen, exclusieve meubels, stijlvolle 
theedoeken, complete bankstellen 
en zelfs hondenmanden. Het aanbod 
varieert van internationale merken, 
zoals Living Divani en Gervasoni, tot 
producten van lokale ambachtslui.
Meer info: tanisibiza.com

woonshoppen
4X SFEERVOL
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3. LA VIE BOHÈME

Het aanbod bij La Vie Bohème in Sant Josep de Sa Talaia, vlakbij de 
mythische Es Vedrà, is al even kleurrijk als de persoonlijkheid van 
de Nederlander Peter, die deze bijzondere winkel runt. Kelimstoffen 
die in meubels verwerkt worden, meubels uit verre landen, vrolijke 
lampenkappen op maat ... Een leuk weetje is dat veel van die producten 
in Nederland gemaakt worden. Nieuw sinds deze zomer is de betegelde 
bar, waar je nog even kunt bijkletsen over je aanwinsten.
Meer info: lavieboheme.nl

4. IBIZA CODE

Een ietwat vreemde eend in de bijt. 
De nadruk bij Ibiza Code ligt immers 
op kleding. Die wordt aangevuld met 
unieke interieuraccessoires die de 
eigenares meegebracht heeft van al 
haar internationale reizen. De witte 
muur met zwart opschrift waarachter 
de zaak verborgen ligt, zou je zo 
voorbijrijden, maar eenmaal binnen 
word je ondergedompeld in een 
robuuste, stoere en pure wereld.
Meer info: ibzcode.com
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