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GLOEDVOLLE 
SFEERMAKERS 
VAN MEIJS

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

BAOBAB COLECTION
Bij MEIJSWONEN noemen we onze interieuraccessoires Mooie Meijsjes. De geurkaarsen 
van Baobab Collection maken deel uit van de Allermooiste Meijsjes; handgemaakt van 
pure ingrediënten zijn het stijlvolle sfeermakers met een diepe, elegante geur. Hoewel ieder 
exemplaar uniek is hebben ze allemaal dezelfde goede eigenschap: ze brengen gezellig-
heid in huis tijdens donkere winterdagen. Zeker zestig branduren lang. Een super cadeau 
voor zowel vriend als vriendin. Of hou hem lekker. Herken jezelf bij MEIJSWONEN. 
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VOORWOORD/DECEMBER

Wist je dat de temperatuur hier ook in december nog richting de twintig 
graden kan gaan? Kerst op het terras behoort dan ook zeker tot de 
mogelijkheden, helemaal als je ergens een beschut plekje vindt uit de 
wind. Er zijn weliswaar behoorlijk wat zaken gesloten tijdens de 
wintermaanden, maar elk jaar besluiten meer en meer ondernemers om 
jaarrond hun deuren open te houden. Zo ook het idyllische restaurant 
Yemanjá. Misschien wel dé place to be voor jouw kerstdiner. Je leest er 
verderop meer over.

Maar dat is natuurlijk niet het enige dat we te bieden hebben. Want Ibiza 
is ook in de winter geweldig. Neem samen met ons een kijkje bij de 
Ibicenco versie van Stonehenge, geniet van historisch straattheater, 
breng een bezoekje aan het Restaurat Food Festival... Kortom, weer een 
magazine boordevol informatie en leuke verhalen om van te genieten 
tijdens deze feestmaand.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Picture this: het is december, in Nederland is het guur en koud met 
wellicht zelfs sneeuw. Geweldig, voor de liefhebbers van een witte kerst 
dan. Maar jij, jij houdt meer van wat aangenamere temperaturen. En laat 
je die nu kunnen vinden op slechts 2,5 uur vliegen. Want ook al is het 
op Ibiza nu eveneens winter, met een beetje mazzel geniet je er nog 
steeds van de nodige zon.
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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.

Geniet het hele jaar door van dit pareltje

Yemanjá is een idyllische hotspot die al meer dan dertig 
jaar een uitstekende reputatie op het gebied van de 
traditionele Spaanse keuken en gezinsvriendelijke 
ambiance heeft opgebouwd. Proef een bullit de peix of 
een exquise kreeftrijst met kreeften die aan de oevers van 
de Middellandse Zee anders smaken. En dat met een 
onberispelijke service en de juiste muziek om van elk 
moment van de dag te genieten. 

Terwijl veel restaurants en bars hun deuren 
voor de winter sluiten - wat het een uitdaging 
maakt om een   ontmoetingsplaats te vinden - 
is het charmante restaurant Yemanjá Ibiza 
gelukkig het hele jaar door geopend.

de ware  spirit van Ibizaemanja
BRUISENDE/HOTSPOTS

Het is ook de perfecte plek om vrienden te ontmoeten en 
lekkere snacks te proberen tijdens zonsondergang.
 
Het restaurant en de strandervaring zijn niet beperkt tot 
slechts 'luie lunches', maar ze bieden nog veel meer! 
Yemanjá toont de magie van de ware geest van Ibiza voor 

lunch, diner, strand, landschap, muziek en 
ambiance. En dat 365 dagen per jaar!

Met zijn houten bar, palmblad parasols en 
een ontspannen sfeer, is het een gastvrije 
plek waar het hele gezin samen van kan 
genieten - en zelfs huisdieren zijn welkom! 
Gericht op de traditionele Spaanse keuken. 
In meer dan dertig jaar met uitstekende 
service heeft Yemanjá zich echt gevestigd als 
een juweel op de culinaire kroon van Ibiza.

de ware  spirit van Ibiza
IBIZA STAD

(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

The
secret
ingredient 
is always 
love

Yemanjá Ibiza  |  Cala Jondal Ibiza  |  reservation@yemanjaibiza.com  |  +34 971 187 481  |  www.yemanjaibiza.com

10



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.

Geniet het hele jaar door van dit pareltje

Yemanjá is een idyllische hotspot die al meer dan dertig 
jaar een uitstekende reputatie op het gebied van de 
traditionele Spaanse keuken en gezinsvriendelijke 
ambiance heeft opgebouwd. Proef een bullit de peix of 
een exquise kreeftrijst met kreeften die aan de oevers van 
de Middellandse Zee anders smaken. En dat met een 
onberispelijke service en de juiste muziek om van elk 
moment van de dag te genieten. 

Terwijl veel restaurants en bars hun deuren 
voor de winter sluiten - wat het een uitdaging 
maakt om een   ontmoetingsplaats te vinden - 
is het charmante restaurant Yemanjá Ibiza 
gelukkig het hele jaar door geopend.

de ware  spirit van Ibizaemanja
BRUISENDE/HOTSPOTS

Het is ook de perfecte plek om vrienden te ontmoeten en 
lekkere snacks te proberen tijdens zonsondergang.
 
Het restaurant en de strandervaring zijn niet beperkt tot 
slechts 'luie lunches', maar ze bieden nog veel meer! 
Yemanjá toont de magie van de ware geest van Ibiza voor 

lunch, diner, strand, landschap, muziek en 
ambiance. En dat 365 dagen per jaar!

Met zijn houten bar, palmblad parasols en 
een ontspannen sfeer, is het een gastvrije 
plek waar het hele gezin samen van kan 
genieten - en zelfs huisdieren zijn welkom! 
Gericht op de traditionele Spaanse keuken. 
In meer dan dertig jaar met uitstekende 
service heeft Yemanjá zich echt gevestigd als 
een juweel op de culinaire kroon van Ibiza.

de ware  spirit van Ibiza
IBIZA STAD

(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

The
secret
ingredient 
is always 
love

Yemanjá Ibiza  |  Cala Jondal Ibiza  |  reservation@yemanjaibiza.com  |  +34 971 187 481  |  www.yemanjaibiza.com

11



Taytanchis betekent de 
schepper en komt uit 
het Quechua, de taal 

die de Q’ero spreken in 
Peru. Een volk dat hoog 

in de Andes leeft en 
direct afstamt van de 

Inca’s. Taytanchis biedt 
tweemaal per jaar 

retreats aan op Ibiza. 
Hier maak je kennis 

met de negen 
inwijdingen van de 

Munay-ki. Deze zorgen 
voor een grote schoon-

maak in je lichaam,
zowel op energetisch 

als fysiek niveau.
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058 - 2570727  |  06 - 51995626  |  www.taytanchis.com/retreats/munay-ki/ibiza

BRUISENDE/ZAKEN

Wolf Rappard
De man achter Taytanchis is Wolf Rappard. Hij combineert de kennis van Westerse geneeskunde met het 
sjamanisme. Zo is hij fysiotherapeut, heeft hij een praktijk in Shockwave therapie en is hij gecertificeerd 
NLP-trainer. Hij behaalde zijn diploma in het Kernsjamanisme en volgt nu een driejarige opleiding in het 
Incasjamanisme. Hij heeft zijn hele leven al belangstelling voor spiritualiteit en sinds enige jaren geeft hij 
afwisselend de Munay-Ki en de Nusta Karpay inwijdingen door op Ibiza.

De negen inwijdingen
Munay-Ki laat je in contact komen met harmonie, heelheid en liefde. Het is een reis van de gescheidenheid, 
terug naar het bewustzijn van eenheid. Door de negen inwijdingen, waarvan Taytanchis de negende is, wordt 
je energieveld schoongemaakt en kun je het verleden losmaken. Met elke inwijding open je een nieuwe deur 
in dit proces, waarbij je jouw ware bestemming zult vinden.

Retreats op Ibiza
Taytanchis organiseert tweemaal per jaar een retreat op Ibiza. Wolf Rappard kiest bewust voor Ibiza: ‘’Niet 
alleen ben ik verzot op Ibiza, dat een heel spiritueel eiland is. Ook past Ibiza goed bij de materie die we 
behandelen in onze retreats. Dankzij de rots Es Vedra kun je een bijzondere 
energie ervaren en deze zorgt ervoor dat alles wat we tijdens onze retreats 
doen, wordt versterkt.’’ Naast de negen inwijdingen van de Munay-ki 
worden er dagelijks yogasessies aangeboden en worden er drie 
bijzondere wandelingen gemaakt. Alle maaltijden zijn inbegrepen,
net zoals het bezoek aan Casita Verde. Dit is een ecologische 
leefgemeenschap op Ibiza. De prachtige villa heeft een zwembad 
en het verblijf is op basis van een gedeelde kamer. 

De retreat kost
€ 1195,- en de

eerstvolgende is van
6 T/M 13 MEI 2019

Wie zich voor 
1 januari aanmeldt,
krijgt een korting 

van € 100,-

Ervaar de energie
van spiritueel Ibiza



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 

de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen
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Professionele hulp en 

Wij regelen uw 

hypotheek vandaag,

niet mañana 

mañana.

hypotheekadvies in Spanje 
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Er was veel behoefte aan een professionele samenwerking omtrent het regelen van 
financiën in Spanje. Daarnaast bloeit de huizenmarkt op. Patrick Kruger, eigenaar 
en hypotheekadviseur: “Mede door de lage rentestand zijn steeds meer 
Nederlanders en Belgen op zoek naar een eerste of tweede huis in Spanje. 

Professionele hulp en BRUISENDE/ZAKEN

Maar als je als Nederlander of Belg in Spanje een 
hypotheek wilt aanvragen, is er een grote taalbarrière en 
veel ‘mañana mañana’. Gespecialiseerde hypotheek-
adviseurs bestaan er nauwelijks. Dat hebben wij opgelost. 
Onze klanten willen op een Nederlandse en professionele 
manier geholpen worden. En dat bieden we.”

Daarnaast willen Patrick en zijn team hun klanten 
volledig ontzorgen. Dit doen ze door hun klanten te 
adviseren over alle financiële zaken, dus niet alleen over 
de hypotheek. “We staan bijvoorbeeld nauw in contact 

met een eigen advocaat. Zodra een klant zijn 
hulp nodig heeft, regelen we juridische 
ondersteuning tegen een uniek tarief. Zo hoeft 
de klant zich verder niet druk te maken. Wij 
hebben goede contacten opgebouwd met 
banken en hebben twintig jaar ervaring, ook in 
Nederland, met het adviseren van ondernemers. 
Hierdoor presenteren wij klanten optimaal bij 
onze banken waardoor wij snel een goedkeuring 

hebben en uitstekende deals kunnen afsluiten. 
Tevens hebben wij een kantoor op Ibiza en 
nemen wij op afspraak de tijd voor u.”

Snelle groei
Spaanse Hypotheek heeft een efficiënte en 
professionele werkwijze. Hierdoor hebben veel 
Nederlanders en Belgen vertrouwen in Patrick 
en zijn team. Ondanks dat Spaanse Hypotheek 
nog maar kort bestaat, is hun team dan ook al 
flink gegroeid. Ondertussen werken ze met 
meerdere personen op hun kantoor in Valencia 
en meerdere adviseurs in Nederland.
Patrick: “Het aantal aanvragen is afgelopen 
jaar enorm gestegen. Het is ideaal dat we met 
meerdere adviseurs in Nederland én Spanje 
kunnen samenwerken. Ondanks dat we soms 
ver van elkaar zitten, zien we overal wie wat 
heeft besproken met de klant. Dat werkt 
natuurlijk uiterst efficiënt.”

hypotheekadvies in Spanje 

Hypotheekibiza.nl  |  031 850290678  
Carrer des Cap Martinet 58  |  07819 Nuestra Señora de Jesús, Illes Balears
info@hypotheekibiza.nl  |  hypotheekibiza.nl
Spaanse Hypotheek.nl  |  Calle Cirilo Amoros 58  |  46004 Valencia  
info@spaansehypotheek.nl  |  spaansehypotheek.nl
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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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MIJN TIPS/IBIZA

Clemens en Dianne van Bracht 
sloten 25 jaar geleden Ibiza in 
hun hart. Om hun liefde voor 
Ibiza te delen met anderen 
lanceerden ze de website 

mijntipsibiza.nl. In Ibiza Bruist 
iedere maand hun visie over 

het leven op Ibiza.

Eropuit in de
winterperiode

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

Thuis zitten kun je nog lang genoeg en als je dan 
toch op Ibiza bent, moet je gewoon je plan trekken. 
Er zijn genoeg mooie, zonnige dagen, dus alle 
reden om juist dan op pad te gaan. Al is het alleen 
maar om de zon mee te pikken onder het genot 
van een drankje. 

Maar nog leuker wordt het als je af en toe een mooie lunch gaat 
doen op het strand. Er zijn genoeg restaurants open. La Escollera, 
Yemanjah, Deeva, om er maar een paar te noemen. Hier zit je lekker 
met de voetjes in het zand. Je vindt ze allemaal op
www.mijntipsibiza.nl/winter-op-ibiza/

Toppers in de winterperiode zijn absoluut Vino & Co en The Boat House. 
De inmiddels befaamde vrijdagmiddagborrel bij Vino & Co van Jeroen 
Hamersma is een absolute aanrader. Onder het genot van een heerlijk glaasje 
wijn is het genieten van gerechtjes van topkok Rodney en je eet er heerlijke 
oesters. Iedereen snapt inmiddels dat het hier weleens uit de hand kan lopen.
www.mijntipsibiza.nl/restaurant/vino-co-bistro/
                                                                                       
The Boat House van Jay Zandink is ook zo’n favoriete plek voor ons. Wij komen
er graag. Het is even naar het noorden rijden, maar dan heb je ook iets.
http://www.mijntipsibiza.nl/restaurant/the-boat-house/
De Nederlandse eigenaar heeft een prachtplek gecreëerd direct aan het strand. 
Hier vind je altijd de juiste beleving.

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips
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DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
Rond kerst draait het op Ibiza om de loterij El Gordo.
  TIP: Koop ook een lot en kijk samen met de Ibicencos
 in een Spaanse bar naar de spannende trekking.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  Kun je met een graadje of 16 in kerstsfeer komen? Jazeker!
  In Ibiza Stad staat een grote verlichte kerstboom.
  In december worden de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

JOHN MACDONALD
INTERIOR - OUTDOOR

JOHN MACDONALD INTERIOR - OUTDOOR
is een full service designstudio gevestigd in het zuiden van Nederland. 
Het door John MacDonald opgerichte bedrijf richt zich op het ontwerpen en 
realiseren van onderscheidende interieur- en outdoorprojecten voor zowel 
particuliere als zakelijke opdrachtgevers.

Jules Verneweg 24, 5015 BM Tilburg
info@johnmacdonald.nl www.johnmacdonald.nl
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MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. En er kwam zoveel vraag naar, dat we 
nu met trots de app presenteren. Op de eerste dag 
waren er al meer dan 10.000 gebruikers! Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de 
stores. Geniet ervan. 

Hasta la proxima.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de nieuwe Meditation Moments App. 
Tientallen geleide meditaties en heerlijke 
relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

  zoekt de
stilte op

Ibiza 



Ron van der Veen
        06 39476299 

Heeft u een event, zakelijk of 
privé? I.T.C. is uw partner met 
de unieke ‘one step solution’. 

Eén partner voor al uw 
wensen. Vertel uw ideeën 
en start met uitnodigen. 

Wij doen de rest. 
Ibiza Total Concept, 

your partner in events. 
Cause throwing a party

is not a crime!

www.ibizatotalconcept.nl

COLUMN/RONNY V.

Beste Ibiza lovers, in dit tweede deel van mijn column wil 
ik mijn webshop aan jullie uitleggen.

Terug vanaf Ibiza na je heerlijke vakantie, even terug voor werk of wat voor 
reden je helaas hebt om weer in Nederland te zijn... Je wilt je momenten 
terug beleven. Foto’s en filmpjes zijn prachtig, maar helaas ruik en proef je 
Ibiza hier niet bij. Met de webshop kan ik je die twee cruciale elementen 
voor beleving aanbieden. Ik licht er een paar voor jullie uit...

Ga terug naar je terrasje op die mooie zomeravond met een originele sangria 
en kies uit sangria Tinta, Rosada of Blanca. Zonder drankje heeft het leven 
geen gin, kies voor een echte IBZGin, garneer hem naar eigen smaak en 
beleef hem in je favo glas op jouw moment.

Er gaan verhalen dat de mensen deze bij ontbijt of lunch nemen. Meer Ibiza 
wordt het niet met HET drankje van de locals, hierbas! Als shotje ‘con hielo’ 
of met een recept voor een cocktail van Ibiza Total Concept. Deze stuur ik je 
gratis bij je bestelling.

De magische rots... Deze fles is een echte eyecatcher in je bar. Ik heb het 
over Svedra Vodka. In Nederland de hit op festivals, IBIZA ICE. In een mooi 
metalen flesje met dito sluiting die je makkelijk opent. Drink hem ijskoud uit 
de bottle of garneer hem in een ‘perfect serve’. 
  Ook dit recept krijg je van me als je hem besteld
  via de webshop.

  Saludos Amigos,
  Met muzikale groet,
  Ron (Dj Ronny V.).

Best thing of being a DJ...? 
MAKING PEOPLE HAPPY!



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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LOOKING/GOOD

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

Tips voor
feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VÓÓR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet teveel te eten, voel je je beter,
kun je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt 
ergernis over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak gevolgen 
voor je voeten. Verwen je voeten daarom met een voeten-
badje, masseer ze en smeer ze in met een voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat 
je na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer je
huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, zodat 
je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

stralende
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @IbizaBruist

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...



Afgelopen oktober is onze derde bootcamp reis naar Ibiza geweest, 
vijf dagen met negen deelnemers op pad over het eiland!

We begonnen elke dag met een bootcamp training waarna we samen gingen 
ontbijten in de finca om vervolgens aan de rest van het programma te beginnen. 
We hebben een yogasessie gedaan bij Katja Willems van Reinvent You, een 
hiketocht gedaan, een boottocht gemaakt en uiteraard was er voldoende tijd om 
te relaxen en het eiland te verkennen.

We hebben genoten van het heerlijke eten en drinken en de sfeer!
Sportief bezig zijn op je vakantie in een leuke groep!

Onze volgende trip staat gepland van 11 tot 15 mei. 
Heb je interesse, neem dan contact met me op!

      Groetjes, Jane

jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

COLUMN/JANE LINDERS

Wil je op vakantie, maar heb je geen zin 
of tijd om zelf het internet af te speuren 
of om langs te gaan bij een reisbureau? 

Maak dan een afspraak met 
Jane Linders van The Travel Club.

“Op een locatie en tijdstip naar wens
regel ik je vakantie van a tot z.”

Bootcamp Ibiza  

Samen de 
allermooiste 

vakantie 
uitkiezen? 

NEEM CONTACT
MET ME OP! 

      Groetjes, 

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @IbizaBruist

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...



Bijzondere zonnewijzer 
met 13 monolieten

Het kunstwerk is gebouwd in opdracht van de Canadese miljardair Guy Laliberté voor zijn villa op Cala 
Llentia. De werkelijke naam van het kunstwerk is ‘Time and Space’. Laliberté is de oprichter en huidig topman 

van Cirque du Soleil en hij kreeg voor de bouw van dit kunstwerk een torenhoge boete 
omdat hij het zonder toestemming op deze grond heeft laten bouwen.

Een ietwat verscholen kunstwerk in de 
buurt van Cala Codolar, dat zijn naam 
te danken heeft aan de gelijkenis met 

het Britse Stonehenge. Weinig mensen 
zijn op de hoogte van het bestaan 
ervan en dat is zonde, want het is 

absoluut een bezoekje waard.

Stonehenge
Dat Ibiza veel meer is dan alleen maar een party-eiland, dat weten de 
meeste mensen inmiddels wel. Naast feesten, zee en strand vind je op 
Ibiza leuke bezienswaardigheden om heerlijk van te genieten.

Stonehenge

Carrer Codola 15  |  07829 Sant Josep de sa Talaia  |  Ibiza

DAGJE UIT/TIME AND SPACE

Het resultaat mag er echter wel zijn: als je aan 
komt lopen, val je echt even stil, zo bijzonder is het. 
Het is een prachtig geheel van dertien monolieten, 
waarvan de hoogste zelfs is versierd met bladgoud. 
Een stukje verderop staan, ook midden in het 
landschap, twee oude, houten deuren, de ‘ingang’ 
naar het kunstwerk, die samen een mooie kader 
vormen om het nabij gelegen Es Vedra. 

Het kunstwerk is toegankelijk vanaf de openbare weg 
en we raden aan om er tegen zonsondergang een 
kijkje te gaan nemen.

Ibiza
IBIZA STAD

(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

Stonehenge
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Hét hotel waar jij naar op zoek bent!
Hotel Garbi Ibiza & Spa, een viersterren hotel, is ideaal voor gasten die willen genieten 
van een luxe verblijf op Ibiza, een van de juwelen van de Balearen. Het is omgeven 
door spectaculaire landschappen en er zijn (bijna) oneindig veel mogelijkheden voor 
recreatie en toerisme. Of u nu alleen reist, met z'n tweeën, met het gezin of met 
vrienden, u zult zich altijd op uw gemak voelen in Playa d'en Bossa. De grootste 
deugd is de diversiteit: ontspanning overdag, levendige sfeer 's nachts, gevarieerde 
watersporten. Alles wat u nodig heeft om te genieten van een onvergetelijke vakantie 
op Ibiza!

Ontspanning en welzijn
Hotel Garbi Ibiza & Spa heeft 298 kamers verdeeld over vier verdiepingen. Het heeft 
grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een 
duidelijk minimalistische, moderne avant-garde stijl waarin speciale aandacht is 
besteed aan details. Alle kamers zijn uitgerust met een terras (veel met een zijdelings 
uitzicht op de zee), een design badkamer met een regendouche, make-up spiegel, föhn, 
koelkast, airconditioning, satelliet televisie, telefoon, gratis wifi internetverbinding en 
veilig te huur.

Hotel Garbi Ibiza & Spa biedt echter veel meer dan alleen comfortabele kamers om te 
genieten van de ontspanning en het welzijn dat Ibiza biedt. Als u wilt, kunt u uw 
lichaam en geest trainen in de fitnessruimte of in het spacircuit dat een jacuzzi, een 

Hotel Garbi Ibiza & 
Spa is een hotel 

gelegen aan Playa 
d'en Bossa, het 

grootste en populairste 
toeristenstrand van 

het eiland Ibiza. Het 
complex ligt op slechts 
vier kilometer afstand 
van de stad Ibiza en 
de luchthaven en in 

de buurt van vele 
andere toeristische en 

commerciële 
gebieden.

Calle de La murtra 5  07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com
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Hét hotel waar jij naar op zoek bent!

stoombad, een Turks bad en massages biedt; Of 
geniet van het winkelen in de boetiek die je bij de 
receptie vindt. Als u graag nieuwe gerechten 
probeert, kunt u onze beste lokale en internationale 
gastronomie proeven in onze restaurants en bars.

Playa d'en Bossa en Hotel Garbi Ibiza & 
Spa hebben het allemaal. 
Waar wacht je op? Ontdek Ibiza bij ons en geniet 
van een geweldige vakantie.Calle de La murtra 5  07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

EEN MODERN HOTEL MET
ALLURE, DIRECT AAN ZEE
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Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

Like de Facebookpagina van 

Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. 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 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 

Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  +31 (0)13 - 5284815 

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdigheid 
van de Leolux collectie. Deze biedt u 
een brede keuze in designmeubelen. 
In elke stijl, van vertrouwd eigentijds tot 
avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruimere collectie, in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl
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  www.moosibiza.com

Gemak 
  dient de mens

Heerlijke salades op bestelling. Waar wacht je op?
Over het hele eiland wordt bezorgd.

HOROSCOOP/DECEMBER

Steenbok 22-12/20-01
Je staat er deze maand niet 
alleen voor, je krijgt de 
nodige steun van de mensen 
om je heen. Zo kun je met 
een gerust gevoel een 
nieuwe richting inslaan. 

Waterman 21-01/19-02
Je bent voorzichtig, maar 
dat kun je beter zijn dan 
dat je de verkeerde stappen 
neemt. Zo voorkom je in 
ieder geval een misstap. 

Vissen 20-02/20-03 
De laatste maand van het 

jaar, maar ook dan is het nog 
nodig om met je beide benen 
op de grond te blijven staan. 

Ram 21-03/20-04
Deze maand staan de sterren 
gunstig! Je pakt alle moeilijke 
opdrachten aan en je rondt 
deze ook nog eens goed af!

Stier 21-04/20-05
Er liggen ontzettend veel 
mogelijkheden voor je. Laat je 
niet afl eiden en behaal de 
doelen die je voor ogen hebt. 
Raak niet overstuur als je 
geruchten over jezelf hoort.

Tweelingen 21-05/20-06
Sta deze maand ook open 
voor de hulp van andere 
mensen. Al wat extra is kan 
je namelijk goed gebruiken. 

Kreeft 21-06/22-07
Doe geen dingen waarvan je 
weet dat het niet goed zit, dit 
is zonde van je tijd. Probeer
gewoon eens iets nieuws!

Leeuw 23-07/22-08
Deze maand trek je 
conclusies door zaken te 
bekijken van een afstand. Zo 
kan je met nieuwe plannen 
het nieuwe jaar in. Kom op 
voor je eigen rechten.

Maagd 23-08/22-09
Je neemt beslissingen die je 
anders nooit zou nemen. Het 

is niet altijd even makkelijk, 
maar ga af op je gevoel, dat 
is het beste wat je kan doen.

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult een spannend 
aanbod tegenkomen dat 
zal leiden tot nieuwe 
mogelijkheden. Vertrouw 
op jezelf en handel vanuit 
jouw gevoel. Wees niet 
onverschillig en help 
mensen in nood.

Schorpioen 23-10/22-11
De laatste maand van het 
jaar is alweer aangebroken. 
Gebruik dit om alle voor je 
uitgeschoven plannen 
alsnog uit te voeren. Doe 
dit in alle rust. Het is nu 
geen goed moment voor 
investeringen.

H O R O S C O O PBOOGSCHUTTER 23-11/21-12

Wees eerlijk als iemand om je 

mening vraagt. Duidelijkheid is 

niet alleen voor jezelf, maar voor 

iedereen beter.



ACCOMPANY is 
gespecialiseerd in 

vergezellen, 
begeleiden,  

(ont)zorgen en 
ondersteunen van de 
klant om zo te komen 
tot optimale vitaliteit 

op het gebied van 
gezondheid en 

welzijn.

ACCOMPANY Ibiza
+31 6 51540280

info@accompany-ibiza.com

Wellness & Health Accompany

Wilt u ook extra ondersteuning 
en/of gezelschap en een veilig 
gevoel op vakantie of op uw 
woonlocatie op Ibiza? 

Een zorgbedrijf als Accompany Ibiza richt 
zich juist niet op de zorgen, maar op de 
mogelijkheden om meer vrijheid, welzijn 
en gezondheid te kunnen ervaren. 
Van aankomst tot en met vertrek, aan huis en 
daarbuiten. Voor het gemak, ondersteuning, 
gezelschap, rust, onthaasting, steun, 
inspiratie, etc. ALL-IN ONE!

Accompany Ibiza zorgt voor u en uw 
omgeving, door u te ondersteunen op allerlei 
gebieden om zodoende extra van uw 
vakantie of woongenot te kunnen genieten.
Accompany Ibiza begeleidt, ondersteunt, 

vergezelt en inspireert bij u aan huis of op 
uw vakantielocatie. Een directe exclusieve 
persoonlijke ondersteuning voor uw welzijn.

Een nieuw 24/7 concept, om beter te 
investeren in je leven en dat van anderen;
•  in & outdoor, gezondheid bevorderend met 

beweging/sport 
•  assisteren en ondersteunen bij dagelijkse 

huiselijke zaken
•  persoonlijke assistentie of ondersteuning 

door permanente aanwezigheid
•  persoonlijke chauffeur, gebracht en/of 

opgehaald met uw vervoer 
•  beveiliging en vergezellen tijdens 

uitstapjes en/of activiteiten buitenshuis

Afspraken kunt u maken via
info@accompany-ibiza.com
of +31 651540280

Wim Hoes

Neem ook eens
een kijkje op devernieuwde website 

van 
ACCOMPANY-IBIZA.comAccompany

Ibiza
  cares
for you!
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

2018 is bijna voorbij en wat is het snel gegaan.
Weet jij nog wat je plan voor het afgelopen jaar 
was?

Elk jaar zijn we bezig met het jaar dat gaat komen. Het doel van 
Nederland Bruist is altijd ‘groeien’ geweest. Begonnen in 2006 en 
vanaf dat moment alleen maar doorgroeien. 

Oorspronkelijk zijn we gestart als franchiseformule, maar in 2012 
hebben we het plan opgevat om alleen met edities in eigen beheer
door te groeien. En gegroeid zijn we!

Vanaf dit jaar komen we maandelijks in 33 regio’s uit en er staan 
alweer 3 nieuwe regio’s op de planning om in maart voor de eerste 
keer te verschijnen.

Om die groei te realiseren zijn we volop bezig om de afdelingen uit te 
breiden. Nieuwe vormgevers, contentmanagers, bezorgers en media 
adviseurs.

Daarnaast hebben we onze franchiseformule vernieuwd en zoeken we 
topverkopers, die op zelfstandige basis nieuwe regio’s willen opstarten.

Ons doel is om in 2019 naar de 40 regio’s door te groeien.

Groei jij met ons mee?

Meer weten?
Check de vacatures op www.nederlandbruist.nl

Wat verwacht jij van 2019?
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Samen met een gids gaan we naar het historische centrum 
van de stad om te zien hoe mensen leefden tijdens de bouw 
van de Renaissance vestingwerken en om te begrijpen hoe 
de samenleving er toen uitzag.

De acteurs maken met ons een reis door 
de tijd waarin we te zien krijgen hoe de 
maatschappij er destijds uitzag en welke 
gevaren de stad omringden. Beleef op 
spectaculaire wijze hoe het echte leven was 
op deze plek tijdens de zestiende eeuw.

Datum: elke zaterdag / het hele jaar door
Openingsuren: laat in de middag
Ontmoetingsplaats:
Portal de Ses Taules, Dalt Vila
Talen: Engels, Spaans en Catalaans.
Duur: 1.15 uur.
Prijs: volwassenen € 10,-
kinderen (7-16 jaar)  € 5,-
Reserveren: via +34 971 399 232 of 
informacioturistica@eivissa.es

Historischstraattheater
DAGJE UIT/DALT VILA

Etienne Transport Ibiza
Voor al uw transport 
van en naar Ibiza

Etienne Transport Ibiza is een  
gespecialiseerd en zeer ervaren  

transportbedrijf op Ibiza. 
Wij zijn servicegericht, betrouwbaar, 

snel en gaan zorgvuldig met 
uw goederen om. 

Onze vrachtwagens rijden 2 tot 3 keer  
per maand vanuit Nederland (Amsterdam) 

naar Ibiza en terug. 

Voor meer informatie, vragen of 
prijsopgave helpen wij u uiteraard 

graag verder. 

www.transportibiza.nl
info@transportibiza.nl
+31 6 20 68 93 66

 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS

Neem vandaag nog 
een ABONNEMENT 
op Bruist voor
€ 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per 
editie) welke editie óf edities
je iedere maand thuis of bij 
je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.Meer informatie?

Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Dat is

 handig!
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...



1. Ibiza Stad
De hoofdstad van het eiland is Ibiza Stad, ook wel Vila 
d’Eivissa genoemd, de drukste en dichtst bevolkte stad van 
het eiland. De smalle straten zijn onder andere gevuld met 
leuke boetieks, gezellige bars en kunstateliers. Boven op de 
heuvel is de oude stad ‘Dalt Vila’ gelegen. 

2. Open zondag in Casita Verde
Elke zondag het hele jaar door opent het ecologische 
centrum Casita Verde in een prachtige vallei in het hart van 
Ibiza zijn deuren voor het publiek, van 14:00-19.00 uur.
Ze bieden erg lekker en gezond eten en drinken, allemaal 
vanuit eigen productie; een vegetarische / veganistische 
lunch, verse sappen, johannesbrood brownies en meer. Een 
rondleiding door het ecologische centrum Casita Verde geeft 
je heel veel nuttige en interessante eco-informatie. Er zijn 
akoestische en ontspannende muzieksessies en probeer de 
natuurlijke schoonheidsproducten en massages. 

3. San José
San José is een charmant dorpje in het westen van Ibiza, 
aan de voet van Sa Talaia, met 475 meter de hoogste berg 
van het eiland. San José is de 'hoofdstad' van het 

gelijknamige gebied en beschikt over een aantal 
uitstekende restaurants, winkels en bars. De 
hoofdstraat is omzoomd door een indrukwekkende 
kerk waar je in de schaduw van de bomen van de 
binnenplaats kunt zitten voor een vredige rust.

4. Restaurat Food Festival - San Antonio 
Tiende editie van Restaurat. Met een accent op het 
promoten van lokale en seizoensgebonden gerechten, 
presenteert het festival menu's in 21 deelnemende 
restaurants in en rond San Antonio.

5. Vino & Co Wine Bar & Bistro 
Saturday Special - Oesteravond
Elke zaterdag tot 29 december 2018.
Oyster Ibiza presenteert in de Oyster Bar van 19.00 
tot 22.00 uur hun fantastische selectie van oesters. 
Elke zaterdagavond nodigen ze je uit voor een glas 
Champagne of Chablis bij elke gekochte 6 oesters! 
Natuurlijk is ook de rest van het bistromenu en de 
wijnkaart beschikbaar.
Vino & Co Wine Bar & Bistro ligt aan Carretera de Ibiza 
a San José KM 1.6, Can Bellotera Sant Jordi.
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IBIZA STAD

(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

SANTA EULÀRIA DES RIU

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS
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Ibiza is ook 
in december 

de moeite van 
het bezoeken 

waard!
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