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2019

Een

Geniet van 
alles wat Ibiza 
te bieden heeft



Kantoor in Marina Botafoch |  www.ibizarealestatebdk.com |  info@ibizarealestatebdk.com |  +34 663867332



Wij zijn gespecialiseerd als aankoopmakelaar, vinden de juiste 
droomwoning voor je én behoeden je voor de nodige risico’s.
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MD Vazen & potten

MOOIE 
MEIJSJES 
(M/V)

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

Je huis is geen steriele etalage en richt je niet in om 
te imponeren. Het moet je passen als een jas: com-

fortabel, eigen en altijd klaar om je met warmte te 
omringen. Onze exclusieve accessoires worden door 

Bart Meijs persoonlijk geselecteerd, daarom noemen 
we ze Mooie Meijsjes. Trendy, klassiek, robuust, 

verfi jnd, stoer, etnisch of Hollands - maar in alle ge-
vallen bijzonder. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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Gelukkig nieuwjaar! Of, zoals ze in Spanje zeggen: feliz Año 
Nuevo... Dat het maar weer een mooi jaar mag worden, ook op 
la isla blanca. Wist je trouwens dat het er hier wat anders aan 
toegaat tijdens oud en nieuw dan we in Nederland gewend zijn?

Aftellen tot middernacht doen ze natuurlijk wel, maar dan niet met 
een schaal oliebollen voor de neus, maar met voor iedereen twaalf 
druiven. Om twaalf uur eten ze dan bij elke klokslag één druif wat 
ze de rest van het jaar geluk moet brengen.

Wat wel hetzelfde is, is het hebben van goede voornemens. De een 
wil afvallen, de ander wil nu eindelijk die droomreis maken, van 
baan veranderen of wat vaker tijd vrijmaken voor vrienden en 
familie. Universeel is ook dat niet alle goede voornemens tot een 
goed einde worden gebracht. Maar ach, is het niet het idee dat telt?

Een goed voornemen dat wat ons betreft op ieder lijstje zou moeten 
staan is: vaker naar Ibiza gaan! Niet alleen in het hoogseizoen, 
maar zeker ook nu, nu het nog heerlijk rustig is op het eiland. 
Optimaal genieten en is dat eigenlijk ook niet iets wat we allemaal 
voor onszelf zouden moeten wensen?

Maak er een mooi jaar van en geniet voor nu van dit bruisende 
magazine dat we weer voor je hebben samengesteld.

Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,

ADVERTEREN?
Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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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.

Heel het jaar genieten van
mediterrane en traditionele smaken

Cas Costas Grill and Market heeft een grote vierkante bar - 
gemaakt van een oude volière - met een ruim en comfortabel 
terras en een buitengrill-keuken. Het restaurant beschikt over 

een houtskool Jospergrill die een ultieme smaak geeft aan 
het hoogwaardige vlees, zoals oud Gallego-rundvlees, kip 

en lamsvlees. Van 's middags tot middernacht kun je 
de heerlijke gerechten proeven en vervolgens vertoeven op 

de markt waar je ook wijnen van de restaurantlijst tegen 
redelijke prijzen kunt kopen.

Cas Costas is een restaurantconcept dat de 
beste kwaliteitsproducten aanbiedt, vermengd 

met de traditionele smaken van Ibiza en de 
Middellandse Zee. Het wordt gekenmerkt door 

zijn grote en rustige buitenterras met een 
mooie bloeiende boom in het midden.

Cas Costas
BRUISENDE/HOTSPOTS

De markt is een coole toevoeging aan dit restaurant. Deze lichte ruimte beschikt 
over een volledig assortiment milieuvriendelijke producten, waaronder biologische 
groenten en fruit van het eiland, exclusieve en originele lokale producten, evenals 
specerijen, champagnes en sterke dranken uit andere regio's. De markt is elke 
dag van de week geopend, behalve op dinsdag. 

Cas Costas is het hele jaar door dagelijks geopend van 12.30 tot 01.00 uur. 
De keuken is open van 13.00 tot 23.30 uur.

Grill & Market
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 PUJOLSCas Costas

C/ Migjorn Gran 13, 07818 Ses Salines - Sant Josep, Ibiza  |  971308755  |  www.cascostasibiza.com
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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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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 
schoonmaak in je 
lichaam, zowel op 
energetisch als 
fysiek niveau.

Munay-ki. Deze zorgen 

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

In vroeger tijden waren sjamanen een soort van priester/genezers. We vinden ze 
terug bij de meeste inheemse bevolkingsgroepen over de hele wereld verspreid. 
De huidige sjamanen en sjamanistische healers werken met energie. Alles in 
het universum bestaat immers uit energie. 

Een sjamaan erkent dat er drie werelden zijn: de benedenwereld, verbonden 
met ons onderbewustzijn, de middenwereld (de fysieke wereld waarin wij leven) 
en de bovenwereld die verbonden is met ons hoger bewustzijn.

Door rituelen uit te voeren zoals inwijdingen en healingen zorgt de sjamaan voor 
energietransmissies die verreikende gevolgen kunnen hebben voor iemand die 
deze rituelen ondergaat.

Ik organiseer tweemaal per jaar een Retreat op Ibiza waarbij afwisselend de 
Munay-Ki en de Nusta Karpay inwijdingswegen worden doorgegeven. 

De volgende Retreat is van 6 t/m 13 mei 2019.
Mocht je interesse hebben, kijk dan eens op www.taytanchis.com

COLUMN/TAYTANCHIS

  Inca sjamanisme,
een andere weg naar welbevinden

Vorige maand heb je kennis kunnen maken met mijn 
onderneming Taytanchis. Ik zal in deze editie verslag 
doen wat sjamanisme nu eigenlijk inhoudt.
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Professionele hulp en 

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

Carrer des Cap Martinet 58  |  07819 Nuestra Señora de Jesús, Illes Balears

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

Spaanse Hypotheek heeft een efficiënte en 
professionele werkwijze. Hierdoor hebben veel 
Nederlanders en Belgen vertrouwen in Patrick en 
zijn team. Ondertussen werken ze met meerdere 
personen op hun kantoren, gevestigd in zowel 
Valencia als op Ibiza.
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.”
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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.

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

Een heerlijke Kerst, een geweldige laatste dag 
van 2018 (een topper op Ibiza) en een prachtige 
nieuwjaarsduik (by Vino & Co) op het strand van 
Las Salinas liggen alweer achter ons. Kortom: het 
was genieten, met ook nog eens het milde weer in 
december en begin januari. Dan is het plotseling 
2019 en jazeker... het voorjaar lonkt alweer.
Zie www.mijntipsibiza.nl/voorjaar-op-ibiza

Bereid je voor op een nieuw Ibiza jaar, want time flies. Ja, ook op Ibiza. 
Wij ontdekten voor jullie leuke nieuwe locaties om eens lekker te gaan 
lunchen, zoals Las Puertas del Cielo (sublieme plek) bij Santa Agnes 
of Ca N’ Esmeralda in cala de Bou (langs de boulevard) en Jul’s mag 
zeker ook niet ontbreken. Deze nieuwe zaak vind je op de weg richting 
cala Jondal. Potverdorie, wat een topplekje is dit en je kunt hier zitten in 
een fantastische tuin.
Trouwens, als je iets verder rijdt, kom je langs Sa Caleta, ook een toffe 
plek hoor. Moet je echt eens proberen. 

Heb je nog tijd over? Ga dan eens op een middag ergens tussen 
13.00 en 16.00 uur een wijntje drinken en tapas eten op het terras van 
Hostal Talamanca langs het Talamanca strand. Echt een van onze 
favoriete plekjes en altijd lekker zitten hier. 

Zo... als het nieuwe Ibiza jaar nu nog niet gezellig gaat worden...
Veel plezier weer.

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

   Un Calida 
       Bienvenida 2019 
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DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigste voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  “Ik zal heel mijn leven van je houden”.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar een
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.

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
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DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigste voelen.

4 januari klinkt in het Chinees als:
  “Ik zal heel mijn leven van je houden”.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.

Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar een
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.
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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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ITOM/TECHNOLOGIE

iTom Ibiza houdt je op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes en trends in verband met technologie op 
Ibiza. Elke maand in Ibiza Bruist!

Zowel voor huiseigenaren als voor toeristen is een stabiele internet verbinding 
een must. Niet enkel om mooie foto’s op sociale media te posten, maar ook 
digitale televisie, remote verbindingen met servers en zelfs thuiswerken kan 
vanaf Ibiza. 

Op het terras met de laptop, zicht op Ibiza Stad, ja het kan!

De laatste jaren hebben de lokale Ibiza overheden en de grote 
telecombedrijven grote investeringen gedaan om de 
toegenomen vraag naar internetverbinding en 
bandbreedte te verhogen.

Glasvezel internet kan bij zowel Movistar, 
Vodafone of Orange aangevraagd worden 
met snelheden tot 600Mb.

Is er nog geen glasvezel bij jouw Ibiza huis 
in de buurt, dan zijn er nog verschillende 
andere mogelijkheden om je toch te 
verbinden: Satelliet, Point to Point, 4G, ….

Meer info www.itom.es

Laat ons u helpen zich thuis 
te voelen met nieuwe 

technologieën.

Ons deskundige adviesbureau 
en installatievaardigheden 
maken ons uw perfecte 

IT-partner op Ibiza.

Wij bieden oplossingen op 
maat, van eenvoudige en 
betaalbare tot de meest 
extravagante installaties. 

Op projectbasis en met een 
persoonlijk contact met u als 

klant, of samen met de 
ontwerper, architect of bouwer. 

www.itom.es
www.smarthouse-ibiza.com 

(+34) 606 831 347
info@itom.es

Altijd goed contact
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jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

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.”

Mi casa es su casa!

Tussen de vele hotels die er zijn kom je af en toe ook prachtige 
exemplaren tegen, waarbij je meteen je koffer wilt pakken.

Zo ook de Casa Cook hotels, smaakvol ingerichte adults only 
boetiekresorts, ontspannen en genieten staat hier centraal.
Casa Cook is voor de verfijnde vakantieganger. De kamers en suites 
zijn met smaak en trendy ingericht met natuurlijke accenten, veelal 
met privézwembad. Vroeg opstaan voor 'handdoekje leggen' is hier 
dus niet nodig.

Een verblijf bij Casa Cook is echt even tijd voor jezelf. Je kunt een 
yogales volgen en er is een gym met personal trainer.
Het eten is met veel liefde en passie klaargemaakt, served with love!

Op dit moment zijn er drie Casa Cook hotels, op Kreta, Kos en Rhodos, 
maar het goede nieuws is dat 1 juni het nieuwste hotel opent op IBIZA!

Wil je hier ook heen? Neem contact met me op!

CASA COOK HOTELS
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must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

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 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1

must haves

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#2 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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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



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

De natuur is prachtig en ademt een onbeschrijfelijk gevoel uit. 
Er zijn talloze bijzondere plekken waar je kunt genieten van die 
natuurkracht. Tussen de bomen, aan zee, op de rotsen. 

De spirituele aantrekkingskracht van het eiland wordt steeds meer 
voelbaar. Waarschijnlijk is die er altijd geweest, maar door een 
overvloed aan feestgangers en toerisme heeft de zuivere magie van 
het eiland zich wellicht minder zichtbaar gemaakt. 

Ga op ontdekkingsreis en vind jezelf in de magie van Ibiza. Je hoeft 
er niet naar te zoeken, je ziet en voelt het vanzelf wanneer je je 
overgeeft aan het eiland. Dan begrijp je wat ik bedoel.  

Hasta la proxima.

Foto Ralf Czogallik

Ibiza is zo mooi in de winter. In de zomer 
natuurlijk ook, maar in de wintermaanden voel je 
een serene rust. De energie wordt niet verstoord. 
En als je stil bent, voel je de magie van het eiland.

  zoekt de
stilte op

Ibiza 

Michael  Pilarczyk



Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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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

29
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Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist
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Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

IBIZA

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar

Wat stiekem
eigenlijk niet kan, 

daar    wens
ik jou het

meeste van!

wens
Alsjeblieft,
een heel

Maak er
iets moois van!

nieuw jaar.

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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Accompany Ibiza  
      alles in 1!

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

Een exclusieve en persoonlijke 
dienstverlening die tijdens uw 
verblijf op Ibiza u zoveel mogelijk 
accompagneert!

Ik ‘Accompany’ u bij:
• behoefte aan gezelschap, uitstapjes, 

winkelen, strandbezoek, etc.
• fysieke assistentie bij fysieke beperkingen 

in en rondom huis, tuin, zwembad, terras, 
tuin

• assistentie en vergezellen tijdens hobby’s; 
dansen, varen, golfen, sporten, tennis, etc.

• beveiliging/bodyguard bij of naar events, 
activiteiten, afspraken, uitstapjes, etc. 

• preventieve gezondheid coaching d.m.v. 
advies & training, persoonlijke verzorging

• BOB service: privéchauffeur, verzorging 
van auto of boot.

• dierenverzorging
• extra diensten: gastheer, P.A. 

 
Door deze diensten in één concept aan te 
bieden wordt u 24/7 op allerlei gebieden 
bijgestaan om uw tijdelijke verblijf en 
woongenot op het eiland tot een waar 
genot te maken en te behouden. U staat er 
niet alleen voor en hoeft dan ook niet alles 
zelf te doen dankzij een exclusieve 
‘helpende hand’ die permanent aanwezig 
is om u bij te staan, voor uw gemak en 
welzijn. Ook wanneer u er tijdelijk niet 
bent of kunt zijn, kan ik toch alles voor u 
blijven verzorgen. De klant is koning(in)!

Wim Hoes

Neem ook eens
een kijkje op devernieuwde website 

van 
ACCOMPANY-IBIZA.com
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DE NACHT
T I L B U R G

NIET ON-LINE
OF AAN DE LIJN

ALLEEN LIVE
Donderdag, vrijdag en zaterdag  

van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het alweer een 

tijdje geleden 
dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

Wij runnen al ruim vijftien jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het 
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten
die ons van heinde en verre bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 24,-. Hiervoor krijgt u vier consumptiemunten (op donderdag 
€ 12,- voor twee munten) en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien 
onze dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar 
om de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien 
van een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn 
kunt u zien op onze website www.de-nacht.nl. 18+

Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruikmaken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium dat voor de toeschouwers 
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze 
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me, 
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance. 

Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame 
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot 
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij 
‘De Nacht’, ben niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan ook aan ten 
volste te profi teren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u alleen 
of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’
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1. Mercat Nou Market, Ibiza Stad
De lokale, verse producten zoals vis, vlees, groenten of fruit, zijn op deze 
markt van buitengewone kwaliteit en smaak. Dit is de plek om naartoe te 
gaan als je op zoek bent naar echte Ibiza-producten en als je je onder de 
lokale bevolking wilt begeven. Een markt die niet hip is en dat is juist het 
leuke. Mercat Nou is elke dag, behalve zondags, open van 7.00 tot 14.00 uur. 

2. Sant Josep de sa Talaia
Sant Josep de sa Talaia is de grootste gemeente van Ibiza en bevindt zich 
landinwaarts in het zuidwesten van het eiland op slechts vijftien kilometer 
van de hoofdstad Ibiza Stad (Eivissa). Vanaf de tachtig kilometer lange 
kustlijn heb je uitzicht op het naburige eiland Formentera, dat bij helder weer 
goed zichtbaar is vanaf het eiland Ibiza. De grote stad Sant Josep de sa Talaia 
bestaat eigenlijk uit vijf kleinere pittoreske en rustige dorpen of parochies: Es 
Cubells, Sant Agustí des Vedrà, Sant Francesc de s’Estany, Sant Jordi de ses 
Salines en Sant Josep de Talaia zelf. In en om Sant Josep de sa Talaia vind je 
een aantal belangrijke historische bezienswaardigheden, zoals de Punische 
en Romeinse begraafplaatsen van Ses Países de Cala d’Hort, een aantal 
Middeleeuwse kerken en de piratentoren Es Savinar. Sant Josep de sa Talaia 
staat daarnaast bekend om de beroemde volksdansgroep Bal Pagés.

3. Santa Gertrudis de Fruitera 
Maak kennis met authentiek Ibiza en bezoek Santa Gertrudis de Fruitera. In 
dit dorp speelt alle bedrijvigheid zich af rond de kerk (gebouwd in 1797). Het 
centrum is sinds 2008 autovrij en dat heeft de rust op straat goed gedaan. 
Hoe klein dit dorpje ook is, het barst van de restaurants en de bijnaam 
‘restaurantdorp’ is dan ook geheel terecht. Op culinair gebied kun je hier 
alles vinden: van authentieke tapas tot raw food restaurants. 
Bar Costa is één van de meest authentieke restaurants op Ibiza en mensen 
komen van heinde en ver om zich hier te mengen onder de locals. In de 
wintermaanden kun je heerlijk genieten rond een knapperend haardvuur.

Waar naartoe op IbiZ a
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

IbiZ a

In januari is
de gemiddelde 

maximum
temperatuur 15°C.

1
2
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