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“De Nederlandse 
aanpak, helderheid 
en duidelijkheid, 
in combinatie met 
het geduld en de 
knowhow van Ibiza 
Real Estate BDK, 
waren voor ons 
de sleutel tot ons 
nieuwe apparte ment 
in Dalt Vila in 
Ibiza Stad.” 

Wytske Hartog
Hierom schakel je ons in voor je woning op Ibiza:
•  Je werkt samen met een professional die de lokale markt kent én 

de taal spreekt.

•  Je ontvangt volledige begeleiding bij de aankoop van je woning.

•  Je krijgt inzicht in de plussen en minnen van de woning.

•  Je ontvangt een bouwkundig advies, inclusief eventuele 

verbouwingsmogelijkheden.

•  Je ontdekt de reële waarde van de woning, de marktwaarde dus.

•  Je ontvangt advies over de beste onderhandelingsstrategie.

•  Je geeft het voeren van de onderhandelingen uit handen voor de 

beste prijs.

•  Je maakt gebruik van onze services tot je geslaagd bent, zonder 

extra kosten.

•  Je komt in contact met betrouwbare en lokale partijen voor 

juridische assistentie.

Wij zijn gespecialiseerd als 
aankoopmakelaar, vinden de 

juiste droomwoning voor je én 
behoeden je voor alle misstappen.

www.ibizarealestatebdk.com 
info@ibizarealestatebdk.com  |  +34 (0)663867332

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan als je benieuwd bent 

naar wat wij voor jou kunnen betekenen. 
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KOM OGEN ÉN OREN TEKORT

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | + 31(0)13-5359464 | INFO@MEIJSWONEN.COM | MEIJSWONEN.COM

HENRI TIBOSCH

KOM OGEN ÉN OREN TEKORT
Het is volop zomer. Ook bij MEIJSWONEN vieren we dit; er is letterlijk nieuw leven in onze winkel! Wij zijn al klaar 
voor. Kom je kijken? Topmerken meubelen, prachtige vloerkeden en accessoires gecombineerd met audiovisuele 
design apparatuur. In het kader van producten die naast geluid ook de rest van je interieur versterken; BANG & 
OLUFSEN HENRI TIBOSCH. MEIJSWONEN creëert met B&OSTUDIO een store-in-store. Kom eens langs om 
je ogen, en nu ook je oren, de kost te geven. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

 MEIJSWONEN | hollandesign geselecteerd door Bart.
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VOORWOORD/JULI

En zie hier: de eerste editie van Ibiza Bruist. Trots kunnen we je 
vertellen dat we vanaf nu elke maand ook een mooi, glossy magazine 
uitgeven over de bruisende ondernemers op het eiland. Wie zijn ze, 
wat doen ze en waarom juist op Ibiza? En, misschien nog wel het 
belangrijkste, waarom zou jij van hun diensten gebruik moeten maken?

Daarnaast lees je in elke editie natuurlijk ook van alles over wat dit 
magische eiland naast zijn bruisende ondernemers zoal te bieden 
heeft. In dit eerste nummer gaan we meteen goed van start. Zo lees 
je onder andere meer over de leukste activiteiten voor een Ibicenco 
vakantie met je kids en nemen we ‘een duik’ in het kristalheldere 
water van Cala Vadella...

Bruist is going to Ibiza! Ga je mee?
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

‘Wow, we’re going to Ibiza.’ De Vengaboys zongen het een aantal 
jaar geleden al en inmiddels volgen meer en meer Nederlanders 
deze goede raad op. Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
Met steeds meer Nederlanders die niet alleen naar Ibiza trekken 
om er vakantie te vieren, maar juist om zich op het eiland te 
vestigen en er een eigen bedrijf te starten, is ‘la isla blanca’ bijna 
een verlengstuk van Nederland geworden. Iets wat ons bij 
Nederland Bruist ook is opgevallen. Een Ibicenco editie van ons 
magazine kon dan ook eigenlijk niet lang meer uitblijven.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750748
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Een bezoek aan Ibiza is pas compleet als je de 
echte hotspots van Ibiza ontdekt. Die hele 

bijzondere plekjes die nog niet iedereen kent of 
de plekken waar locals graag komen. Bruist laat je 

kennismaken met de mooiste plekjes van Ibiza. Hotspots
Eten, relaxen en feesten bij Chirincana

Genieten van goede muziek of een liveshow? 
Ook dat kan. Na het lezen van dit stukje 
benieuwd geworden naar de mogelijkheden? 
Reserveer snel bij Chirincana.

Beachbar Cala Martina is een aanrader voor wie 
het oude Ibiza-gevoel wil meemaken. Overdag 
kun je er zwemmen in de zee en ‘s avonds 
heb je uitzicht op de adembenemende 
zons ondergang. Je kunt hier ook betaalbaar 
en lekker eten. Een absolute aanrader dus!

Altijd al dat echte Ibiza-gevoel willen beleven? Bij Chirincana 
kan dat! Je kunt hier genieten van de meest uiteenlopende 
gerechten. Pizza’s, salades, humus, falafels of burgers. 
Bij Chirancana heb je van alles wat. Erg leuk om met je 
gezin of je vrienden naartoe te gaan. 

Ibiza

Avenida Punta Arabi s/n, Playa Cala Martina, 07849 Es Canar Ibiza  |  +34 971 935 403  |  chirincana@gmail.com  |  www.chirincana-ibiza.com
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Hotspots
Calma: genieten aan de haven
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Het allermooiste uitzicht op Ibiza Stad? Dat heb je gegarandeerd vanaf 
deze hotspot. Calma Bistró is één van de beste plaatsen aan de haven 
om een lekker hapje te eten en wat te drinken.

Of je nu wilt ontbijten, lunchen of dineren: bij Calma Bistró is er voor 
ieder wat wils. Een unieke locatie aan het water, met uitzicht op Ibiza 
Stad, waar je kunt genieten van het prachtige uitzicht, onder het genot 
van verschillende soorten smaaksensaties. De ideale setting om te 
genieten van je vakantie op Ibiza.

Eén van de mooiste plekjes aan de oude haven. 
Een mediterraans restaurant aan het water met 
prachtig uitzicht op Ibiza Stad.

Puerto Deportivo Ibiza Nueva, Paseo Juan Carlos I s/n, 07800 Ibiza, Islas Baleares | +34 971 595 595 | www.marinaibiza.com/calma_bistro_restaurantes.php
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SUSHI
VAN XAXA 
DE BESTE

VAN IBIZA! 

Het smaakt altijd 
        naar meer bij

Tongstrelend
Bij Xaxa kun je terecht voor tongstrelende 
gerechten uit de Aziatische en Mediterrane 
keuken. Elke avond is er livemuziek van hoog 
niveau, verzorgd door topartiesten als Quincy, 
Franklin Brown, Mike Peterson en Sandy Kandau. 
Wat begint met ‘easy-listening’-muziek bouwt zich 
gedurende de avond op naar ‘uptempo’-nummers 
en voor je het weet is iedereen aan het dansen. 
 
Relaxed
Het overwegend Spaanse en Nederlandse 
personeel doet er alles aan om het de gasten naar 
de zin te maken. De sfeer is ongedwongen en 
relaxed. Xaxa serveert bovendien overheerlijke 
cocktails die je geprobeerd moet hebben.

Plaça La Mar, Cala Tarida Nord, Sant Josep de sa Talaia Ibiza  |  www.xaxarestaurant.com

Xaxa is het restaurant van het wereldberoemde koppel Yolanthe Cabau en Wesley 
Sneijder. Beiden hebben een drukke agenda, maar het is heel goed mogelijk dat je de 
presentatrice/actrice of de voetballer toevallig treft wanneer je een vorkje prikt in het 
chique maar tegelijkertijd zeer toegankelijke restaurant dat is gelegen op een toplocatie. 

Complimenten
Gasten komen van over de hele wereld om kennis te 
maken met de gerechten die de chefs van Xaxa met 
veel liefde bereiden. De complimenten over het lekkere 
eten worden dankbaar aanvaard. Zo wordt de sushi van 
Xaxa beschouwd als de beste sushi van Ibiza. Maar ook 
bijvoorbeeld de tournedos, zeetong, Japanse Hamache 
(visgerecht) en carpaccio zijn niet te versmaden.    
 
Reserveren
Yolanthe en Wesley nodigen je van harte uit om hun 
favoriete gerechten, die zij bij elkaar verzamelden 
tijdens bezoeken aan vele plekken over de hele wereld, 
te komen proeven. Je zult merken dat het naar meer 
smaakt. Alle reden om dus eens te reserveren bij Xaxa!

BRUISENDE/ZAKEN
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Bent u verrast door de combinatie van auto’s 
en kunst? Dat begrijpen we. Echter, deze stijl 
sluit naadloos aan bij het ruimdenkende en 
innovatieve karakter van Du Parc.

Los van onze liefde voor hedendaagse kunst 
blijft Du Parc een ervaren en prettige partner 
in de verkoop van klassieke en exclusieve 
automobielen. Deskundigheid en professionaliteit 
koppelen wij voor u eenvoudig aan een ‘personal 
touch’. Dit persoonlijke jasje zit nog lekkerder door 
de warme en exclusieve collectie van Du Parc Art 
in samenwerking met B-art (Bart Stillekens), een 
jong, creatief en snel groeiend kunstenaar wiens 
werk u in de showroom kunt aanschouwen. 

Cars of Art?  
maak uw keuze.

Rob de Koster

Cars & Art 
een inspirerende combinatie

Lees op de 

volgende pagina

 in deze editie van 

Ibiza Bruist het 

interview met 

Bart Stillekens

van B-art.
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Het schuurtje
“Ik ben al van jongs af aan creatief 
bezig”, vertelt Bart enthousiast. “School 
was niet echt mijn ding; ik houd meer 
van ondernemen.” Twee jaar geleden 
kreeg hij van zijn ouders de kans om 
in hun schuurtje te beginnen met de 
professionalisering van zijn passie. “En 
al gauw werden mijn eerste stukken, 
streetart op canvas, verkocht.” Bart 
groeide uit het schuurtje en inmiddels 
heeft hij dan ook een prachtig eigen 
atelier in hartje Tilburg.

Wereldwijd
Wat klein begon is in 
een razend tempo groot 
geworden. “Mijn stukken 
zijn nu zelfs wereldwijd te 
bewonderen, mede dankzij 

mijn samenwerking met 
Cobra Art. Daarnaast heb ik 
ook kunstwerken neer mogen 

“Een kunstenaar 
van deze tijd”, zo 

omschrijft Bart 
Stillekens zichzelf. 

Zijn schilderijen, 
photo art en 

bewerkte sculpturen 
weerspiegelen 
stuk voor stuk 

zijn persoonlijke 
stijl. “Must haves 
voor iedereen die 

geïnteresseerd is 
in ‘high end luxury 

art’.”

Wereldwijd
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zijn nu zelfs wereldwijd te 
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ook kunstwerken neer mogen 
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in ‘high end luxury 
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zetten bij Du Parc in Oisterwijk. Mijn streven 
is, dat straks de hele wereld van mijn kunst 
kan genieten en dat zoveel mogelijk mensen 
mijn werk zien en er blij van worden.”

Beleving
Alles wat hij maakt heeft volgens Bart 
een echte b-art twist. “Ik ben 24/7 bezig 
met het verzinnen van nieuwe ideeën 
voor kunstwerken. Het is voor mij dus niet 
alleen een job, het is een fulltime lifestyle. 
Daarnaast werk ik ook in opdracht als 
mensen zelf een idee hebben dat ze uit 
willen laten werken op canvas, sculpturen 
of photo art. Als je bij mij een kunstwerk 
aanschaft, koop je meteen een beleving.” Een 
beleving die volgens de kunstenaar perfect 
past in moderne huizen en appartementen 
zoals je die ook op Ibiza ziet. “Mijn kunst 
straalt luxe uit, net als Ibiza. Met de ‘high 
end luxury art’ van b-art maak je het plaatje 
voor jezelf dan ook compleet.”

High end kunst met

Eigenaar: Bart Stillekens | Spoorlaan 336-338 Tilburg | +31 (0)6-30845174        www.b-art.com

ook kunstwerken neer mogen 

High end kunst met

Eigenaar: Bart Stillekens | Spoorlaan 336-338 Tilburg | +31 (0)6-30845174        www.b-art.com

MIJN KUNST STRAALT 
LUXE UIT, NET ALS IBIZA

BRUISENDE/ZAKEN

b-art twist
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De Sonman 16-18, Moergestel  |  +31 (0)13 513 06 96  |  www.rmr.nl

Maak vrijblijvend Een afspraak
www.rmr.nl

De ultieme plek om te onthaasten, 
relaxen en heerlijk te koken,

jouw keuken
Een strak, modern interieur geeft alle ruimte aan 
opmerkelijk design. Een behaaglijk gevoel in een 
inspirerende leefomgeving waar functionaliteit en 

schoonheid naadloos in elkaar overvloeien. Kleuren 
worden sprekender en het warme karakter van hout en 
andere klassieke materialen krijgt een extra dimensie. 

Of het nu gaat om een wijnkelder, een keuken, een 
kastenwand of een complete inrichting: wij maken het 
allemaal. Helemaal op maat, volgens de wensen van 
onze opdrachtgever. We werken daarvoor samen met 

gerenommeerde architecten en ontwerpers. 

HET EINDRESULTAAT IS ALTIJD UNIEK: 
een volmaakte mix van design en functionaliteit.  

Het interieur waar jij van droomt



Het interieur waar jij van droomt



Zie jij je al zitt en, met een wijntje in de hand, in de uitbundig 
stralende zon op een van deze hagelwitt e balkons, genietend 
van het fantasti sche uitzicht op de helderblauwe baai van 
Cala Llonga? Als dat geen vakanti e is! 

Bij Apartamentos Catharina Maria beleef je 
het echte vakantiegevoel. Onze luxe studio’s 
en appartementen met hun grote balkons 
zijn in 2018 compleet vernieuwd en royaal 
ingericht. Wij bieden onze gasten nu eenmaal 

nét dat beetje meer. Koppels, gezinnen, senioren, vrienden, 
sportievelingen: allemaal hebben ze de tijd van hun leven. Kom 
het ook ervaren op het weergaloze Ibiza en besef hoe mooi het 
leven kan zijn. Boek nu!

La calle Kilimanjaro 41     CP 07849 de cala Llonga     Ibiza
+34 (0)6 798 209 35     info@apartamentos-catharinamaria.eu

www.apartamentos-catharinamaria.eu
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DITJES/DATJES

 Kunstenaars en vrije vogels sloegen als eerste
   hun vleugels uit op het hippie-eiland.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
   1200 bruisende restaurants.
 De smalle straatjes zijn gevuld met leuke boetiekjes,
  gezellige bars en kunstateliers.
 In 2017 kwamen er 282.000 Nederlandse toeristen naar 
  het prachtige en relaxte eiland.
Strand hoppen? Er zijn meer dan 50 verschillende stranden.
 Fan van de zee en zin in een heerlijke wandeling? Dat 
wordt doorlopen, want Ibiza heeft een kustlijn van 210 kilometer.
 Feesten? In de zomer rijdt van 1 juni tot 30 september
een speciale discobus in de grotere toeristenplaatsen.
 Laat je lichaam tot rust komen; geniet in de maand juli
   11 uur lang van de warme zon.
  Geniet van livemuziek en kleurrijke producten 
  op de verschillende hippiemarkten van het eiland.
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Meer dan 25 jaar geleden 
maakten Clemens en Dianne 
van Bracht kennis met Ibiza. Ze 
sloten het eiland meteen in hun 
hart. Gedreven om hun liefde 
voor Ibiza te delen met anderen 
lanceerden ze 4,5 jaar geleden 
de website mijntipsibiza.nl. Met 
in de zomerperiode meer dan 
1.500 bezoekers per dag is 
deze een groot succes.

De andere kant



BRUISENDE/ZAKEN

VERHUUR ACCOMMODATIES
EN AUTO’S
Clemens en Dianne bedienen hun 
volgers via de website ook met 
verhuur van accommodaties en 
auto’s. “Het maakt ons helemaal 
gelukkig als we je verder kunnen 
helpen. We stimuleren mensen 
om vooral onbevangen op pad te 
gaan, zonder vooropgezet plan. Ga 
daar waar de wind je heen waait, 
‘Anyway the wind blows…’ Ook wij 
ontdekken zo nog steeds nieuwe 
dingen. Voor ons houdt dat speciale 
gevoel nooit op!”

“Wij hebben bewust een persoonlijke website gemaakt”, vertellen Dianne en 
Clemens enthousiast. “Met veel passie en beleving laten we hier zien waarom 
Ibiza volgens ons zo mooi is. De prachtige natuur, de vriendelijkheid van de 
bewoners, de relaxte sfeer en de bijzondere plekjes die we zelf hebben bezocht… 
Helaas overheerst nog vaak het stereotype beeld van ‘partyeiland’. Geheel ten 
onrechte, want het eiland is ontzettend veelzijdig. Wij doen ons best om juist de 
‘andere kant’ van Ibiza te tonen.”

INTEGER EN OPRECHT
Op de website vind je veel tips over ‘hotspots’ die je echt gezien moet hebben, 
maar ook informatie over beachclubs, restaurants en stranden. “Het zijn allemaal 
plekken die we zelf bezocht hebben en die we de moeite waard vinden om te 
vermelden. We waken ervoor om er een commercieel gebeuren van te maken. 
Juist onze integere manier van werken spreekt veel mensen aan.”

VRIENDENGROEP FACEBOOK
“We zijn zeer actief op Facebook 
en hebben hier sinds kort ook 
een speciale Vriendengroep. Mijn 
Tips Ibiza Vrienden, waar je lid 
van kunt worden. Meer dan 6.000 
mensen zijn al aangesloten. Het 
mooie is dat je via deze weg je 
vraag kunt stellen aan alle leden.”

VRIENDENGROEP FACEBOOK
“We zijn zeer actief op Facebook 
en hebben hier sinds kort ook 
een speciale Vriendengroep. Mijn 
Tips Ibiza Vrienden, waar je lid 
van kunt worden. Meer dan 6.000 

De andere kant
“MIJN TIPS

  IBIZA... 
  STERK IN 

  IBIZA TIPS”

Mijn Tips Ibiza
+31 (0)651 703 576  |  info@mijntipsibiza.nl  |  www.mijntipsibiza.nl

van Ibiza
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Enkele jaren geleden ben ik hier komen wonen met een héél duidelijke missie: 
mensen gelukkig maken door hen van de perfecte Ibiza/Formentera trip te voorzien.

Met Ibiza Inside Out creëer ik unieke ervaringen 
en zorg ik voor unieke accommodaties, dit alles op 
basis van persoonlijkheid. Je vertelt me dus wat jullie 
vakantie perfect zou maken en ik zet dit om naar de 
realiteit. Het leven kan simpel zijn, toch?
Of het nu gaat om een sightseeing tour naar de meest 
verborgen parels van het eiland, bedrijfsevenementen, 
eropuit met een boot of yacht, een gastronomische 
tour, een hike, het huren van een villa of appartement, 
... alles is mogelijk!
Hierbij zorg ik steeds voor het transport, leuke foto’s 
en/of video’s en vooral een onvergetelijke en unieke 
ervaring.

Zo heb ik dit al gedaan 
voor Tomorrowland, 
Ibiza Magazine, Ibiza 
Xperience en vele 
andere Nederlanders, 

Belgen en Amerikanen.

Kristof van Tendeloo

Je zit nu waar-
schijnlijk heerlijk 

te genieten van de 
zon op dit prachtige 

eiland. En terecht! 
Of je hier nu voor de 
eerste keer komt of 
jezelf als Ibiza guru 

beschouwt: Ibiza 
heeft voor ieder wat 
wils en blijft boeien.

Welkom op Ibiza!

Eigenaar: Kristof van Tendeloo  |  +34 (0)603 244 003  |  contact@ibizainsideout.com
www.ibizainsideout.com  |  Facebook: Ibiza Inside Out  |  Instagram: Ibiza Inside Out  |  Vimeo: Ibiza Inside Out

COLUMN/IBIZA INSIDE OUT

Zo heb ik dit al gedaan 
voor Tomorrowland, 
Ibiza Magazine, Ibiza 
Xperience en vele 
andere Nederlanders, 

Belgen en Amerikanen.

Kristof van Tendeloo

Wil jij ook
het maximale uit je

vakantie halen?
Bel dan

+34 603 244 003



plça de sa Riba 11  |  07800 Ibiza  |  at the end of the port Ibiza town! 
for reservations:  +34 (0)689 153 445  |  +31 (0)653 555 491 



A Dream  Wedding

“ELKE BRUILOFT 
IS SPECIAAL”



A Dream  Wedding
Ik heb afgesproken met Yvonne Boekholt. Toen ik rond ging vragen met wie ik het beste 
kon gaan praten over trouwen op Ibiza, werd haar naam genoemd. Ibiza Dream Wedding 
heet haar bedrijf en dat is precies wat ze al meer dan zestien jaar verzorgt voor 
bruidsparen die Ibiza als hun trouwlocatie hebben gekozen.

Een goede weddingplanner kent alle locaties en 
heeft een goede relatie met leveranciers. En ook heel 
erg belangrijk, zij is op de hoogte van de regels en 
wetgeving. De tijd dat de politie hier een oogje dicht 
kneep, is zeker voorbij. 

Alles moet perfect zijn, de locatie, de organisatie en 
de styling. En als je het zo zegt, lijkt het net alsof wij 
alleen maar hele grote bruiloften doen, feesten van 
meerdere dagen met honderd gasten.  
Ja, die doen we ook, maar er zijn ook regelmatig 

kleine, intieme 
ceremonies. Ibiza 
Dream Wedding is 
geen ‘one fits all’, elke 
bruiloft is speciaal.

Er zijn bruiloften waar je meer dan een jaar vooraf 
mee moet starten, zoals die van Wendy van Dijk en 
Erland Galjaard. Grote meerdaagse feesten met veel 
gasten op de mooiste locaties. Om te zorgen dat die 
beschikbaar zijn, moet je ze op tijd reserveren en 
gelijk beginnen met de planning. Met veel bruiden 
heb ik nog steeds goed contact, Kirsten Schilder, 
Lucy Woesthoff en Sonja Bakker spreek ik nog 
regelmatig. Dat maakt mijn werk zo bijzonder.
We zitten in Spanje, op een eiland, hier zit niet op 
elke hoek een bloemenzaak. Maar Sylvia die bij ons 
de styling en bloemen verzorgt, kan voor elk budget 
iets moois creëren. Het mooiste van mijn werkt blijft 
elke keer dat ik de droom van een bruidspaar mag 
helpen verwezenlijken. 

IBIZA DREAM WEDDING
IBIZA WEDDING PLANNER

www.ibizadreamwedding.com 

BRUISENDE/ZAKEN

kleine, intieme 
ceremonies. Ibiza 
Dream Wedding is 
geen ‘one fits all’, elke 
bruiloft is speciaal.
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Bevalt het je hier in de zon, met uitzicht op zee? De schitterende 
natuur van het eiland, voel je de bijzondere energie? Zou je altijd 
zo willen leven, elke dag? 

Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Heb je daar weleens serieus over 
nagedacht? Waarom doe je wat je doet? Wat wil je écht? Het volgen 
van je verlangen wijst je vanzelf de juiste richting op je levenspad. 
Daarvoor zijn moed, vertrouwen en geloof in jezelf nodig. Heb de 
moed om je hart en intuïtie te volgen.

Je hebt je eigen visie op het leven en hoe jij je leven wilt leiden. Je 
hebt je eigen wensen, doelen en dromen. En dromen zijn er om 
waar te maken, ze komen niet vanzelf uit. Bedenk hoe je mooiste 
leven eruitziet. Zie het voor je. Dagdroom daar de komende dagen 
eens bewust over en laat je niet belemmeren door gedachten die 
je zeggen ‘dat het toch niet kan’. Geloof in jezelf. En leef je mooiste 
leven. De keuze is aan jou.

   Michael  Pilarczyk
Foto Ralf Czogallik

Ibiza bruist !
Heerlijk. Een paar dagen genieten van de stilte 
en rust op Ibiza. Een mooi moment om even 
niks te doen en na te denken over je leven. 

LOS OTROS TOWN
Carrer de sa cala 15 
07810 Sant Joan
971333468

LOS OTROS HARBOUR
Puerto de Deportivo 1a

07840 Sant Eularia
971349059

WWW.LOSOTROSIBIZA.COM

HEALTHY FOOD & LOVELY PEOPLEHEALTHY FOOD & LOVELY PEOPLE
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Ibiza heeft vele kleine en een aantal 
grotere stranden. Er zijn wel meer dan 

zeventig verschillende stranden te 
vinden op het eiland en vele zijn de 
moeite van een bezoekje waard! De 

stranden van Ibiza vormen een van de 
grote trekpleisters van het eiland. Bruist 

helpt je graag een handje op weg.

Vade� a
Cala

BEACH/IBIZA

Vade� a
Cala Vadella is een mooi, groot zandstrand dat wordt omringd 
door heuvels met pijnbomen. In de baai liggen de mooiste 
jachten en motorboten. Aan het strand vind je restaurants, 
barretjes, winkeltjes en enkele hotels. Zelf in het midden van 
de zomer is hier altijd wel een plekje te vinden om te liggen. 

Ben je meer op activiteiten ingesteld, dan dat je de hele dag 
aan het strand ligt? Rondom het strand bevindt zich een 
aantal hele mooie wandelpaden. Ook voor kinderen is het 

HET KRISTALHELDERE WATER 
IS EEN BELEVENIS

strand een absolute aanrader. Het strand loopt 
geleidelijk af in het water, dit is dus ideaal voor 
de kinderen om in te spelen. Zin in iets actiefs? 
Op het strand zit ook een duikschool. Dankzij 
het kristalheldere water is dit een beleving die 
je niet snel zal vergeten. Het is dus een echte 
hotspot voor jong en oud!  

Zowel vanuit Ibiza Stad als vanuit San Antonio 
is Cala Vadella gemakkelijk per bus te bereiken. 
Ideaal als je niet over een huurauto beschikt. 
Het water is vooraan heel ondiep en loopt 
geleidelijk af.

Het water is bovendien prachtig helder 
waardoor het een ideale snorkelspot is. Cala 
Vadella is echt één van de mooiste stranden 
van Ibiza. Zeker een bezoekje waard dus.

IBIZA
EIVISSA
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SANT ANTONI DE
PORTMANYISLA CONEJERA
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Bel +31 (0)767 115 340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST



Waarom yoga 
op Ibiza zo bijzonder is
Het eiland Ibiza heeft een magische energie die helend werkt. Hierdoor kun je  
je makkelijker overgeven aan de stroom van het leven en de zorgen van  
alledag vergeten. 

Terwijl de een ervoor kiest deze staat van ‘flow’ al dansend in het bruisende 
uitgaansleven te ervaren, kiest een ander ervoor te gaan mediteren op een yoga 
retreat. Maar heb je er al eens over nagedacht dat het ook allebei kan? 

Ik ben Katja, gevestigd op Ibiza en ervaren yogadocente. Flow- of vinyasa yoga  
is een yogavorm die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht ervaring.  
Je raakt in een meditatieve ‘flow’ van beweging waarbij je 
ademhaling centraal staat. 

Yoga helpt je dichter bij jezelf te komen. Je lichaam en geest 
worden flexibeler en je komt in een staat van ontspanning. 
Je voelt je als herboren en boordevol energie na de 
yogales. Energie die je goed kunt gebruiken voor alle 
andere leuke dingen die je nog wilt doen tijdens je 
verblijf op Ibiza. 

Wil je meer weten over yoga of het zelf eens 
uitproberen? Ik kom graag naar je vakantievilla of 
bied yogales aan op Ibiza hotspots in de natuur. 

COLOMN/KATJA WILLEMS

katja@reinventyou.me
www.reinventyou.me
Whatsapp + 34 (0)603524009

NEEM GERUST 
VRIJBLIJVEND 
CONTACT MET 

ME OP!
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LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Ibiza Bruist en share de actie met je vrienden 

zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je 

gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#1 Ibiza’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
een Hot Lava tuniek 
tie dye Aloha
t.w.v. € 84,95
Kleurige, zomerse tuniek

van Hot Lava met kanten 

banden en gevlochten 

koordje. Ibizamode.nl

Let’s color

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Like de Facebookpagina van Ibiza Bruist en share de actie met je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 Ibiza’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een 
Peacebird multi chain 
Dreamcather
turqouise
t.w.v. € 24,95
De leather multi chain
van Peacebird heeft 
een zilverkleurige 
dromenvanger en 
kleine pomponnen. Ibizamode.nl

Feel the heat of Ibiza 
met unieke collecties vol 

fashion, footwear, bikini's, 
jewels en accessoires van de 

mooiste merken. Ga naar www.ibizamode.nl
óf kom naar de Ibizamode Store aan de 

Vughterstraat 30 in Den Bosch!
SHOP NU MET €10 KORTING* MET ACTIECODE: 

IBIZAMODE10 (*bij besteding vanaf € 75)

Peacebird multi chain 

De leather multi chain
van Peacebird heeft 
een zilverkleurige 
dromenvanger en 

CIN CIN
Deze zomer maak je met de 

nieuwe limited edition pre-mix 
van ZADI Drinks de lekkerste 

cocktails. Mandarijn is de 
basis van DODO met het frisse 
van citroen, een infusion van 

gember, basilicum en een vleugje 
chilipeper. Kortom: deze cocktail 

is fris fruitig, een tikkeltje 
ondeugend, maar vlijmscherp. 

ZADI Drinks, DODO, € 9,95
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SHOPPING/NEWS

EVERYTHING YOU LIKE FROM IBIZA
Ontwerpster Mirella Cloosterman ademt mode, fashion en design.
Voor Gipsy Ibiza maakt zij van exclusieve modestoffen de mooiste 
Ibiza kleding. Lekkere beachwear voor op het strand of zwembad, 

hippe partywear voor een gaaf feest of festival. Je vindt alles 
in de online webshop van Gipsy Ibiza.

BESTEL NU MET 20% KORTING MET ACTIECODE: BRUIST.
www.gipsyibiza.nl  |   gipsyibiza  |   gipsy_ibiza_

the
world!color

GIPSY IBIZA
LACE KIMONO

Multifunktionele kimono, 
tevens geschikt als bikini 
cover up. One size fits all, 

lengte 80 cm.
€ 39,95

GIPSY IBIZA 
ARMBAND

 Mooie handgemaakte armband 
met edelstenen met een lengte 

van 40 cm. € 84,90

 ZILVEREN BUDDHA 
KETTING

Verzilverde ketting, 80 cm,
met een originele buddha.

€ 44,95 

COLOURFUL INTENTIONS
Felle kleuren en patronen typeren deze trend. Het ruime aanbod 
cementtegels van Designtegels.nl maakt elke ruimte colourful. 

Designtegels.nl, prijs afhankelijk van m2, www.designtegels.nl

ALOË WELLNESS 
Voor de perfecte dagelijkse 

behandeling van het lichaam 
of het gezicht. Intens 

hydraterend en met extra 
vitamine E om de huid zacht 

en soepel te houden.
Vitamin E & Special Care,

€ 22,-  www.arubaaloe.com



Gemak 
  dient de mens

BRUISENDE/ZAKEN

Ben je op zoek naar Hollandse gezelligheid met een flinke vleug Mediterranee, 
dan ben je bij Café de Hoeck zeker aan het juiste adres. Eigenaren Manuela en John 
heten iedereen van harte welkom.

Internationale twist
“Café de Hoeck is al vijftien jaar het enige bruine 
café op Ibiza”, vertelt Manuela enthousiast. “Drie 
jaar geleden hebben wij de zaak overgenomen en 
er iets meer een internationale twist aan gegeven.
Maar het blijft hét adres voor een stukje 
Nederlandse gezelligheid op het eiland.”

Homemade soulfood
Die internationale twist is vooral merkbaar aan de 
daghappen die ze serveren. “Naast allerlei 
Nederlandse snacks, hebben we tegenwoordig 
namelijk ook Surinaamse, Indische of bijvoorbeeld 
Thaise daghappen. Die vallen zowel bij onze 
Nederlandse gasten als bij de buitenlandse 
toeristen en locals bijzonder in de smaak.”

Iedereen is welkom
Café de Hoeck staat jaarrond open voor een zeer 
breed publiek en dat is meteen de kracht van het 
café. “Iedereen is welkom; op slippertjes of in pak, 
het kan allemaal. We horen ook telkens weer van 

onze gasten dat ze zich hier meteen thuis voelen, 
waaronder menig bekende Nederlander en ook die komen 
telkens weer graag terug. Een groter compliment kun je 
eigenlijk niet krijgen. Dat is dan ook waar wij het voor 
doen: zorgen dat onze gasten zich welkom voelen en het 
naar hun zin hebben. Kom het gewoon zelf eens ervaren!”

“Jouw huis weg van huis”

Eigenaren: Manuela en John Rombaut  |  Café de Hoeck
Carrer de Formentera 13 Figueretas Ibiza  |  +34 (0)6 39073487   |  www.cafedehoeck.com

Een stukje Nederlandse gezelligheid

www.cafedehoeck.com
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TOERISTEN EN LOCALS  “Kennelijk was er nog niemand op dit idee gekomen 
en dat terwijl er wel degelijk behoefte aan is.” Iets wat alleen al blijkt uit het feit 
dat sinds de officiële opening in april meer en meer mensen een bestelling 
plaatsen bij Moos Salad Delivery. “Zowel toeristen als locals. Spanjaarden moeten 
er weliswaar even aan wennen, maar als ze onze salades en bowls eenmaal 
geproefd hebben, zijn ook zij ervan overtuigd dat dit heerlijke maaltijden zijn.”

VERS EN LOKAAL  Voorlopig kan er nog alleen binnen 
een bepaald verspreidingsgebied besteld worden. 
“Maar binnen dat gebied bezorgen we ook 
daadwerkelijk overal, desnoods bij je strandbedje. 
De bedoeling is overigens dat we op den duur het 
hele eiland gaan bedienen, iets wat we nu al wel 
doen voor de zakelijke markt. 

EN WAT WE DAN BEZORGEN? Gezonde salades en bowls, bereid met verse, 
lokale en zoveel mogelijk organic ingrediënten. Voor iedereen wel wat wils, 
van vegans tot vleesliefhebbers, en alles is te bestellen via onze website. 
Gemak dient de mens!”

Eigenaar: Moosa Azadmanesh  |  www.moosibiza.com

BRUISENDE/ZAKEN

Wat je ook maar wilt eten, 
op Ibiza kun je het 
ongetwijfeld ergens 
krijgen. Toch zagen 

Moosa Azadmanesh 
en twee vrienden op 

foodgebied nog een gat in 
de markt op het eiland: 

het bezorgen van gezonde 
salades en bowls.

“WE BEZORGEN 
ZELFS BIJ JE 

STRANDBEDJE”

Gemak 
  dient de mens



DIT OUTDOOR ACTIVITEITENPARK 
voor jong en oud is echt een aanrader voor 
avonturiers. Acrobosc Ibiza Adventure park 
is gelegen tussen Santa Eulalia en Es Cana, 
dicht bij Cala Pada Beach. Ook wanneer je 
geen auto ter beschikking hebt, is het park 
gemakkelijk te bereiken met het openbaar 
vervoer.

In het park kun je kiezen uit de volgende activiteiten: klimmen, 
zip-linen of koorddansen. En door de drie verschillende levels 
kunnen ook de onervaren klimmers hier het avontuur 
aangaan. Dus ben je op zoek naar uitdagende activiteiten voor 
de hele familie, ga dan zeker eens een kijkje nemen!
Om eerst even te oefenen, wordt vooraf een introductieles 
gegeven van ongeveer een kwartiertje en dagelijks wordt er 
veel personeel ingezet om de veiligheid van alle klimmers te 
bewaken. Want veiligheid staat boven alles bij Acrobosc.

In juli kun je iedere dag vanaf 10.00 uur tot aan zonsondergang 
klimmen en klauteren. Ga ook de uitdaging aan bij Acrobosc 
Ibiza Adventure park.

Wist je dat Ibiza heel veel te bieden heeft voor kinderen?
Op Ibiza vind je veel stranden, accommodaties, restaurantjes 

én activiteiten waar kinderen heerlijk kunnen genieten. 
Bruist bespreekt iedere maand twee leuke kindvriendelijke uitjes.

Op stap met
Volop uitdagingen
bij Acrobosc Ibiza 
Adventure park

de Kids

acroboscibiza.com  |  Avinguda de s’Argamassa 77
07849 Santa Eulària des Riu, Illes Balears

+34 655 33 18 55  

KIDS/TO DO

AGUAMAR IS HET FAMILIEAVONTUUR BIJ 
UITSTEK voor een hele dag vol waterplezier op Ibiza.
Het waterpark ligt naast het strand van Playa d’en 
Bossa. Houd je van hele hoge en snelle glijbanen of 
juist van wat langzamere glijbanen? Bij Aguamar is 
voor iedereen wat wils.

Je kunt er heerlijk glijden van talloze glijbanen zoals 
de ‘Black hole’ en de ‘Spiral Slide’. Of wat dacht je van 
de extreme 50-meter vrije valglijbaan: de ‘Kamikaze’? 
Natuurlijk kun je het ook rustiger aan doen in de 
relaxzones en heerlijk verpozen in de zwembaden om 
af te koelen en te genieten van de stralende zon. En je 
kunt uiteraard ook lekker eten in het restaurant of iets 
drinken bij de bar of de picknickruimte.

Aguamar: voor een hele 
dag waterplezier!

de Kids

Aguamar waterpark  |  Platja Den Bossa, S/N; 
07817 Ibiza  |  +34 (0)971 396 790
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Calle via Punica 3 
07800 Ibiza
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 ibizaxxl  |   ibizaxxl  |  www.ibizaxxl.com

Regelmatig verzorgen we diverse partyreports in het nachtleven van Ibiza om het 
laatste Ibiza clubnews te vermelden. 
We zijn erg actief op social media; je kunt ons vinden op Twitter, Facebook, Instagram 
en Youtube met leuke Ibiza filmpjes en vlogs en natuurlijk op onze  website, waar we 
alles fris en overzichtelijk hebben weergegeven. 
Ben je op zoek naar leuke strandjes, dan vind je hier direct de route naar deze pareltjes.

TIP Wij bieden onder andere unieke zeiltochten aan naar Formentera, 
waarbij je heerlijk relaxed het kleine zusje van Ibiza leert kennen 
en een geweldige, onvergetelijke dag kunt beleven. 

Via Ibiza XXL huur je de mooiste unieke accomodaties, huurauto’s en scooters. 
Je vindt er ook de leukste Ibiza tips en geweldige Ibiza experiences én ook alle 
tickets voor jouw favoriete clubs.

WIJ REGELEN HET
 VOOR JOU!

Een mooie tijd beleven op 
La Isla Blanca?

Ben je op zoek naar leuke strandjes, dan vind je hier direct de route naar deze pareltjes.

Wil je meer weten?

Mail ons dan

info@ibizaxxl.com 
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‘Hippie & Happening’. Dat is de hippiemarkt Punta Arabí 
in Es Canar zeker. Deze bestaat sinds 1973. Het is ooit 
begonnen toen het management van Hotel Club ‘Punta 
Arabi’ hippies aanbood om hun handgemaakte producten 
uit de hele wereld daar te verkopen.

Het begon met vijf kleine kraampjes: Maggie met over -
heerlijke zoete lekkernijen, een dame uit Formentera 
die wollen truien verkocht, een jongen die puppy’s 
verkocht, kinderen die speelgoed ruilden en nog 
iemand met sieraden uit India. Muziek zorgde voor een 
gezellige sfeer: er werd gitaar en viool gespeeld. Door de 
jaren heen is deze markt enorm gegroeid en inmiddels 
zijn er zo’n 500 kraampjes. Daarmee is deze markt de 
grootste van Ibiza. 

SAPJES, PAELLA, WIJN, FRISDRANK, taartjes en nog 
veel meer lekkers vind je in de verschillende eet- en 
drink gelegenheden. Echt een prachtige plek om rond te 
struinen op zoek naar leuke hebbedingetjes. Moet je 
gezien en gedaan hebben! 

OPENINGSTIJDEN
April - oktober, elke woensdag van 10.00 tot 18.00 uur
LOCATIE
Club Punta Arabí (Es Caner), Avenida Punta Arabí

DAGJE UIT/HIPPIEMARKT

in Es CanarHippiemarktBezoek deENT CENT CENT CENT CENT CENT CENT CENT CENT CENT C
WWW.DUCKSUNITED.COM

I I

I I DUCKSUNITED.COM

and a lifestyle

PHOTO COPYRIGHT: E O UES
IM DINE.C ONM DE.COM

Carrer de Bartomeu Vicent Ramon 27  07800 Ibiza
+34 (0)652788526  
www.ariaibiza.com

ARIA HAIR STUDIO & GALLERY IS EEN CONCEPT 
VAN RICCARDO ANDRENACCI EN FEDERICO 
D’ABATE, TWEE HAARSTYLISTEN OP IBIZA.

“Na meer dan 15 jaar internationale werkervaring als 
freelancers op topniveau in de industrie hebben we 
besloten om onze eigen ruimte te openen in het hart van 
Ibiza. Ons doel is om samen met kappers van een hoog 
niveau de mode en exclusiviteit van het eiland in praktijk 
te brengen.”
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IZAKAYA Asian Kitchen & Bar Ibiza | Passeig Joan Carles I, 1 | 07800 Ibiza
izakaya-restaurant.com | info@IZAKAYA-ibiza.com | T + 34 (0) 871 182 526

keuken op Ibiza
Met uitzicht op de oude stad en Ibiza Marina presenteert  
IZAKAYA Asian Kitchen & Bar de ware Japanse keuken, met 
Zuid-Amerikaanse smaken in een extravagante en tijdloze shared 
dining cuisine. De creatieve breinen achter het concept zijn 
internationaal entrepreneurs Yossi Eliyahoo en Liran Wizman, 
oprichters en eigenaren van het Amsterdamse THE ENTOURAGE 
GROUP, samen met CEO Stephanie Pearson.

Yossi Eliyahoo: “De traditionele ‘IZAKAYA’ kun je zien als een Japanse pub: een 
hoeksteen binnen de Japanse eetcultuur waar diverse hapjes gegeten worden. De ware 
Japanse keuken komt samen met Peruviaanse smaken; authentieke elementen worden 
met creatieve technieken naar moderne tijden gebracht. Niet alleen op het menu, maar 
door het hele concept. Het is de kern van IZAKAYA: authentiek, nooit traditioneel. 
IZAKAYA is klaar voor haar tweede zomer op Ibiza.”

BRUISENDE/ZAKEN
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Ben je tijdens je vakanties op Ibiza helemaal verliefd geworden op het prachtige eiland? 
En heb je sindsdien nog maar één droom... een eigen huis kopen op Ibiza? Bruist geeft 

tips waar je op moet letten bij het kopen van een huis op het mooie eiland.

Dr� mhuis
gezocht

KEN DE REGIO WAAR JE HET HUIS WILT GAAN KOPEN  
Voordat je een huis koopt is het verstandig dat je de regio goed 
kent. Let bij het kopen van het huis ook op de afstanden tot de 
belangrijkste uitvalswegen en luchthavens. Zijn er winkels in de 
buurt en eventueel scholen en zijn deze goed te bereiken met het 
openbaar vervoer? Het is ook heel belangrijk dat jullie je thuis 
voelen in de omgeving. Ergens wonen is niet hetzelfde als op 
vakantie gaan en het is belangrijk dat jij je daarvan bewust bent. 
Huur eerst een tijdje een huis in de regio waar je wilt wonen 
voordat je tot kopen overgaat. 

WAAR VIND IK EEN HUIS? Er zijn ontzettend veel websites 
waarop je woningen op Ibiza kan vinden. Het nadeel is dat het 
merendeel in het Spaans is, maar dat heeft ook zo zijn voordelen. 
Op deze websites staan namelijk woningen met hele duidelijke 
foto’s en vaak kun je door een account aan te maken je favoriete 
woningen opslaan. Check deze websites voor jouw eigen 
droomhuis: www.yaencontre.com, www.idealista.com, 
www.enalquiler.com, www.enalquiler.com.

BRUIST/TIPS

ZIE JIJ JEZELF 
AL ZITTEN?

VRAAG TIJDIG EEN NIE-DOCUMENT AAN  
Dit fi scaal nummer, dat door de Immigratiedienst 
wordt uitgegeven, staat voor ‘Número de 
Identidad de Extranjero’. Je hebt dit nummer ook 
nodig wanneer je een Spaanse zorgverzekering 
wil afsluiten, een bankrekening wil openen of 
wanneer je bijvoorbeeld wil gaan werken.

SPAANSE BANKREKENING
Wanneer je een huis wil kopen op Ibiza, heb je een 
bankrekening nodig bij een Spaanse bank. Als je 
een tweede huis gaat kopen en dus waarschijnlijk 
ingeschreven blijft in Nederland, open je een niet-

residenten rekening. Ga je echt emigreren 
naar Ibiza en woon je dus offi cieel niet 
meer in Nederland? Dan open je een 
residentenrekening. 

SCHAKEL OP TIJD EEN DESKUNDIGE 
IN Er zijn diversen (Nederlandstalige) 
dienstverleners in Spanje die jou kunnen 
bijstaan bij het kopen van een woning, zoals 
boekhoudkantoren, makelaarskantoren of 
advocatenkantoren. Het is zeer verstandig 
om je koopcontract altijd te laten nakijken 
door een advocaat.
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Tennis Training
#tennissmartplay

1 hour lesson (including equipment rental):
€ 60,- p.p.

Summer season multi-buy offer:
6x 1 hour lessons

(including equipment rental):
€ 300,- p.p.

     Group rates available upon request.

Improve your game
this summer!

For booking requets, contact Erik Post
Tel. +31 (0)638 076 335

e-mail: ehpost@gmail.com

Golf

EL COMODÍN,
Ca'n Furnet



Ibiza Rib Boats  |  Passeig de la mar  |  07820 Sant Antoni De Portmany, Ibiza
T +34-(0)639 820 837  |  M ibizaribboats@hotmail.com  |  www.ibizaribboats.com

Beleef Ibiza
vanaf het

Toen Nick Ranson in 2012 voor het eerst op vakantie ging naar 
Ibiza, was hij meteen verkocht. In 2014 keerde hij er weer terug, 
om er vervolgens nooit meer weg te gaan. Vanuit zijn onderneming 
Ibiza Rib Boats verhuurt hij RIB boten, met of zonder schipper, 
aan mensen die het prachtige eiland op een bijzondere manier 
willen verkennen.

“De luxe RIB boten zijn licht, snel en stabiel”, aldus Nick. “Doordat ze bovendien 
compact zijn, met plek voor maximaal twaalf personen per boot, kun je heel dicht bij het 
strand komen. Vanuit San Antonio, onze sfeervolle thuishaven, leiden we je in alle rust 
langs de mooiste plekjes van het eiland. Het is heerlijk om samen met vrienden en 
familie op de boot te vertoeven en tussendoor even aan te meren bij een strandje of te 
zwemmen in een baai. We hebben ook altijd wakeboards, ski’s en snorkels aan boord.”

BRUISENDE/ZAKEN

GOEDE, PERSOONLIJKE SERVICE
“Mensen nemen meestal zelf eten en drinken 
mee voor onderweg. Voor de lunch gaan we 
naar een leuk restaurant of we zetten je af bij 
een beachclub. Doordat we een klein bedrijf zijn, 
zijn we in staat een goede, persoonlijke service 
te bieden. Voor ons is het het belangrijkste dat 
onze klanten een geweldige dag hebben!”

Check ook    Ibiza Rib Boats

“We zorgen ervoor
dat alles perfect is 

geregeld”

water



Carrer de Formentera 13
Figueretas Ibiza
+34 (0)6 39073487
www.cafedehoeck.com

Een stukje 
Nederlandse 

gezelligheid

WWW.DUCKSUNITED.COM
WWW.DUCKSUNITED.COM

bloemibiza@gmail.com | www.bloemapartmentsibiza.com
 www.facebook.com/bloemibiza

Annemieke: +34 (0)648 628 299 



Als je de droom hebt om naar 
Spanje te vertrekken, kun je 
natuurlijk wachten tot na je 

pensioen, maar je kunt ook al 
eerder de sprong wagen. Dat 

deden ook Angela en Fons 
Plompen. Zij vertrokken naar 

Ibiza waar ze inmiddels alweer 
het tweede seizoen draaien met 

hun Delicatessa Hollandessa.

Eigenaren: Angela en Fons Plompen
Carrer de Pere Escanellas 2  |  07800 Figueretas Ibiza
+34-(0)642126679

 en verrassend
VOLOP AAN DE SLAG  “In Nederland begon ik ooit als hobby met het 
bakken van taarten en na verloop van tijd is dit uitgegroeid tot mijn werk”, 
vertelt Angela. “Eenmaal op Ibiza wilden we onszelf eigenlijk eerst een 
jaartje ‘rust’ gunnen, maar al na twee maanden stroomden de eerste 
verzoekjes voor taarten binnen.” Iets wat het tweetal deed besluiten om 
dan maar een pand te huren en volop aan de slag te gaan.

ALLES DAGVERS  “In onze ‘panaderia pastelleria’ ben je van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat aan het juiste adres voor de lekkerste taarten. Maar 
dat niet alleen. We serveren onder andere ook broodjes, ontbijt en lunch, 
Hollandse snacks en heerlijke huisgemaakte gerechten. Maar ook healthy 
food, zumos en smoothies. Alles dagvers bereid.”

WEES WELKOM  “Waarom je bij ons moet zijn? Natuurlijk voor al het 
heerlijks dat wij serveren, maar zeker ook voor het stukje 
gezelligheid dat wij bieden. Iedereen is welkom in 
onze knusse ‘huiskamer’ vlak bij het strand 
van Figueretas. Tot snel!”

BRUISENDE/ZAKEN

Huisgemaakt

Carrer de Pere Escanellas 2  |  07800 Figueretas Ibiza

heerlijks dat wij serveren, maar zeker ook voor het stukje heerlijks dat wij serveren, maar zeker ook voor het stukje 
gezelligheid dat wij bieden. Iedereen is welkom in 

Eigenaren: Angela en Fons Plompen
Carrer de Pere Escanellas 2  |  07800 Figueretas Ibiza

onze knusse ‘huiskamer’ vlak bij het strand 

Carrer de Pere Escanellas 2  |  07800 Figueretas Ibiza

heerlijks dat wij serveren, maar zeker ook voor het stukje 
gezelligheid dat wij bieden. Iedereen is welkom in 
onze knusse ‘huiskamer’ vlak bij het strand 

Genieten in 
huiselijke sfeer
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Marble Stella Maris is één  van 

de pareltjes van Ibiza
Bij Corendon waren ze erg blij dat Ibiza drie jaar geleden aan het 
aanbod kon worden toegevoegd. Met de realisatie van het eigen 
viersterren Marble Stella Maris hotel ging er nóg een Corendon-droom 
in vervulling. Het Personal All Inclusive hotel is uitgegroeid tot één 
van de meest favoriete bestemmingen onder Corendon klanten. 

Marketingdirecteur Martin de Boer reist de 
hele wereld over en bezoekt dan de meest 
fraaie accommodaties. Maar als hij verblijft 
in het prachtig op een berg gelegen Marble 
Stella Maris, maakt zijn hart toch even een 
extra sprongetje: “Dit hotel hebben we drie 
jaar geleden zelf kunnen kopen. Na een 
complete renovatie is er sprake van een 
ultraluxe resort met 313 kamers verdeeld 
over 22 gebouwen. Het is echt één van de 
pareltjes van Ibiza. Daar zijn we trots op.” 

Het familiehotel werkt volgens de bekende 
‘All Inclusive’-formule, maar voegt daar 
nog een extra service aan toe: Personal All 
Inclusive. De Boer vertelt: “Als je na drie 
avonden bijvoorbeeld zegt ‘ ik heb genoeg 
van het Spaanse bier’, dan kun je tegen 
een kleine meerprijs ook een Heineken 
bestellen. Dat geldt ook voor een nog beter 
glas wijn. En in plaats van eten in het 
buffet restaurant, kun je ook kiezen voor 
een à la carte-maaltijd.”

Met vier zwembaden, een eigen strand, 
tennisbanen, een voetbalveld en nog veel 
meer faciliteiten is Marble Stella Maris een 
zeer goed geoutilleerd resort. Natuurlijk 
ontbreken bij het ontbijt de 
pindakaas en hagelslag niet 
en zijn ook de oer-Hollandse 
bitterballen verkrijgbaar. 
De Boer vertelt: “We
krijgen geweldige reviews 
en hoge beoordelingen. 
Het gaat echt fantastisch. 
Alles klopt hier. Dus we 
hopen nog heel veel 
gasten te mogen 
verwelkomen.”

Corendon | Marble Stella Maris Ibiza  | Ctra. Cap Negret, 16, 07820  
Sant Antoni de Portmany, Illes Balears  |  www.corendon.nl

TIP: kijk op WWW.CORENDON.NL voor alle informatie over Marble Stella Maris
en de andere 

Ibiza-accommodaties uit het aanbod van 
Corendon.

“All Inclusive hotel 
met extra 

personal touch!”

52



Marble Stella Maris is één  van 

de pareltjes van Ibiza
BRUISENDE/ZAKEN

Corendon | Marble Stella Maris Ibiza  | Ctra. Cap Negret, 16, 07820  
Sant Antoni de Portmany, Illes Balears  |  www.corendon.nl



IBIZA BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @IbizaBruist

 goed idee!
Ibiza

is altijd
een
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Proost op Ibiza! 
De collectie bestaat voornamelijk uit Spaanse wijnen, 
maar er zijn ook overheerlijke wijnen uit bijvoorbeeld 
Frankrijk te vinden. 
 
Goed advies
Wie bij Vino & Co binnenstapt, kan altijd rekenen op 
een goed advies van Jeroen. Maar, zo zegt hij: “Smaak 
is persoonlijk. Je hoeft geen wijnkenner te zijn om een 
lekkere wijn te herkennen.” 

Wine Bar & Bistro
Bij een goede wijn hoort natuurlijk ook een lekker 
hapje. Sinds het voorjaar is Vino & Co daarom 

Ctra de Ibiza a San Jose 60 KM 1.6 Can Bellotera 07817 Sant Jordi  |  info@vinoyco.com  |  www.vinoyco.com

Vino & Co is een prachtige wijnshop die gerund wordt door de Nederlander Jeroen Hamersma 
en zijn dochter. Sinds 2009 verkopen zij hier de lekkerste wijnen in alle mogelijke prijsklassen. 

BRUISENDE/ZAKEN

“Je hoeft geen wijnkenner 

te zijn om een lekkere wijn  
te herkennen”

begonnen met een Wine Bar en Bistro op dezelfde locatie. 
Chef-kok Rodney is op doordeweekse dagen aanwezig en bereidt 
dan de meeste lekkere gerechten om van te genieten met een 
glaasje wijn. Eet smakelijk en proost! 

TIP: kijk ook eens op: www.vinoyco.com



De beste manier om van de zee en stranden van Ibiza en Formentera te genieten

IBIZA RIB BOATS                www.ibizaribboats.com  | +34 (0)639820837
Nederlands/English/Español/Français/Deutsch
Rib rental with or without captain up to 12 pax, free snorkels.
Ski's and wakeboard available.

IBIZA RIB BOATS                www.ibizaribboats.com

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza?  
Of gewoon eens wat anders doen? Maak dan eens een 
trip naar Formentera.

FORMENTERA IS HET KLEINSTE bewoonde eiland van 
de Balearen. Het eiland is ruim 82 km² groot, ligt 7 km 
van Ibiza verwijderd en is 19 km lang. Formentera heeft 
zo’n 8.000 bewoners. Vanaf Ibiza kun je eenvoudig met 
de boot naar Formentera. De havenstad van Formentera 
is La Savina, hier kom je na hooguit drie kwartier varen 
vanuit Ibiza aan met de boot.
VANAF DE HAVEN kan je zowel te voet als met de fi ets 
het eiland verkennen. Kies je voor iets meer luxe, dan 
kun je er ook een auto huren.

OP FORMENTERA VIND JE STRANDEN van heel fi jn 
en wit zand. In totaal vind je hier meer dan 20 km aan 
kustlijn strand! Zo kun je lopend de kust van Es Pujols 
verkennen. Je vindt hier de mooiste kleine strandjes en 
mooie baaitjes en duinen. Bij Cala Saona kun je terecht 
in een populaire baai van 150 meter zandstrand. 
ZIN OM EEN KEER TE DUIKEN en zo de azuurblauwe 
zee te ontdekken? Bezoek dan Diving Centre Vellmari.

IBIZA - Formentera Veerbootmaatschappijen:
• Balearia
• Trasmapi
• Aqua Bus
• Mediterránea Pitiusa

Pareltje van de BalearenFormentera DAGJE UIT/FORMENTERA

Bruist
is going to Ibiza!

IBIZA JULI 2018 WWW.IBIZABRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Jouw onderneming ook presenteren
in dit sprankelende magazine?

Of wil je meer weten over de vele 
mogelijkheden van Ibiza Bruist? 

Neem dan contact op via nl@nederlandbruist.nl 
of bel +31 (0)767 115 340
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Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza?  

trip naar Formentera.

For
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Pacha is een wereldwijde keten van exclusieve clubs 
en Pacha Ibiza is daarbij toonaangevend. Hier draaien 
de beste en meest bekende dj’s van de hele wereld met 
als specialiteit house. Feesten als f*ck me I´m Famous 
van David Guetta en de avonden met Sven Väth of Bob 
Sinclar zijn een belevenis. 
www.pachaibiza.com

Een bezoek aan club Amnesia geeft je de complete 
clubervaring zoals je die alleen op Ibiza tegenkomt. In 
de twee grote zalen kunnen tegelijkertijd verschillende 
feesten gegeven worden met dj’s als Carl Cox, Jamie 
Jones en Dennis Ferrer. Eén van de bekendste feesten 
waar iedereen bij aanwezig wil zijn is Espuma. 
www.amnesia.es

ELKE DINSDAG 
TOGETHER IBIZA

ELKE WOENSDAG 
LA ESPUMA

ELKE DONDERDAG 
DAVID GUETTA & F*** ME I’M FAMOUS 

ELKE ZONDAG 
SOLOMUN + 1
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CLUBEVENTS/JULI

Op de locatie van de oude Club Space vind je nu de 
supermoderne club Hï-Ibiza met een voortreffelijk sound 
systeem, de mooiste lichtshows, 3 zalen, 2 terrassen en 
zelfs vinyl-dj’s op het toilet. Deze zomer kun je losgaan op 
de muziek van dj’s als Black Coffee, Armin van Buuren, 
Jonas Blue, Roger Sanchez en Hardwell.  
www.hiibiza.com

Direct tegenover Club Hï ligt Ushuaïa. Een supermodern 
hotel met club, aan het strand van Playa d’en Bossa. 
Ushuaïa is gedeeltelijk een openlucht discotheek, met 
de hele zomer spetterende feesten. Echt een aanrader 
wanneer je voor het feesten naar Ibiza komt! Dit jaar heeft 
onze Nederlandse Martin Garrix zijn eigen avond.
www.theushuaiaexperience.com

ELKE WOENSDAG 
ARMIN VAN BUUREN,
SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO

ELKE ZATERDAG 
BLACK COFFEE

ELKE DINSDAG 
DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE 
GARDEN OF MADNESS
 
ELKE DONDERDAG 
MARTIN GARRIX
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Plaça La Mar, Cala Tarida Nord, Sant Josep de sa Talaia Ibiza
www.xaxarestaurant.com

Het smaakt altijd 
        naar meer bij




