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BRUISENDE/HOTSPOT

van Atlantis
HET VERBORGEN 
STRAND... 
NIEMAND WEET 
PRECIES DE WEG

Veel Ibizagangers en bewoners kennen dit 
strand niet of ontkennen zelfs het bestaan 
ervan. Maar met onderstaand stappenplan 
moet het helemaal goed komen met jouw 
zoektocht naar Atlantis. 

OP AVONTUUR!
Navigeer met de auto naar Sa Pedrera. Hier ga 
je vanaf de weg een smalle onverharde weg op. 
Rijd door naar een kleine parkeerplaats aan het 
eind van dit weggetje. Vanaf hier ga je lopend 
verder. Bij een hek ga je linksaf en verderop 
bereik je een bijzondere plek: de mysterieuze 
stenen cirkels. Hippies schijnen deze gemaakt 
te hebben om hier ceremonies te houden. 
Atlantis-bezoekers breiden de cirkels uit door er 
steentjes bij te leggen. Dit alles voor een veilige 
tocht. Want vanaf hier begint een pittige 
afdaling van dertig minuten over een steil ‘pad’ 
van rotsen en gruis. Het waanzinnige uitzicht 
maakt veel goed. Heb je dit ‘pad’ gered, dan 
volgt een steile afdaling over los duinzand. Durf 
je hier vanaf te rennen, dan ben je in vijf 
minuten beneden.

En daar is het dan: Atlantis. Een mystiek stukje Ibiza. 
Overal zijn doorkijkjes, rotstekeningen en plekjes waar 
niemand komt. Ondanks dat het geen levende legende 
blijkt te zijn, blijft het een heel fascinerende plek.

WIL JIJ DIT AVONTUUR OOK AANGAAN?
Wees goed voorbereid en zorg in ieder geval voor 
voldoende water, eten en zonnebrandcrème!
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Twee ambachten onder één dak
Carroline van Dijk is al van jongs af aan bezig met tekenen en schilderen. Vijftien jaar geleden 
besloot ze van haar passie haar werk te maken en ging ze aan de slag als zelfstandig 
portretschilder. Haar man Joachim sloot zich al snel bij haar aan. Als lijstenmaker maakt hij 
haar werk en inmiddels ook schilderijen, foto’s en tekeningen van anderen compleet.

VOOR EEN BLIJVENDE HERINNERING
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Bruisende lezer,

Het voelt inmiddels een beetje of we in herhaling vallen, maar Ibiza 
is het hele jaar door zó prachtig. Langzamerhand laten we het 
bijzondere winterseizoen achter ons en maakt het eiland zich klaar 
voor het voorjaar. Ook weer zoiets speciaals... het eiland staat ineens 
volledig in bloei en ruikt daardoor heerlijk.

Een perfecte manier om tijdens de lentemaanden Ibiza te 
verkennen is wat ons betreft toch echt op de fiets. Het zonnetje 
schijnt al heerlijk, maar is nog niet zo heet als in de zomer, dus de 
fietsomstandigheden zijn ideaal. Waar je dan die fiets vandaan moet 
halen en waar je vervolgens naartoe kunt fietsen, lees je dan ook 
verderop in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist.

Een plekje waar je niet met de fiets kunt komen, maar dat je 
eigenlijk wel gezien wilt hebben, is het verborgen strand Atlantis. Je 
moet weliswaar over wat doorzettingsvermogen en lef beschikken 
om er te komen, maar die moeite wordt dubbel en dwars beloond. 
Niet iedereen kent dit strandje trouwens, sommigen ontkennen zelfs 
dat het bestaat, maar als je onze routeaanwijzingen volgt, vind je het 
gegarandeerd.

En zo staat dit nummer ook deze keer weer vol leuke weetjes en tips 
voor een bruisend verblijf op la isla blanca. 
Adios!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748

VOORWOORD/MAART



Dat het strand Atlantis op Ibiza deze naam 
heeft gekregen, snap je direct wanneer je 

de rotspartijen ziet. Ze doen namelijk 
eerder denken aan ruïnes en gebouwen 

van een verzonken stad, dan aan gewone 
rotsblokken met vormen die door 

mensenhanden zijn ontstaan. 

Het geheim 

Er is namelijk geen mysterieuze reden waarom de rotsen 
hier deze vorm hebben. Vroeger werden hier rotsblokken 
uitgehakt om deze vervolgens te gebruiken om de stadsmuren 
van Ibiza Stad op te bouwen. Hoe ze die rotsblokken na het 
uithakken ooit omhoog hebben gekregen, is ons een raadsel, 
maar dat het strand Atlantis zo is ontstaan is een feit. Het is 
een prachtig gezicht, de natuurlijke zwembaden die zijn 
ontstaan, in de uitgehakte delen. Je kunt er heerlijk zwemmen 
en het water in deze bassins is warmer dan het gewone 
zeewater én prachtig van kleur.

BRUISENDE/HOTSPOT
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WIL JE ONS 
KUSSEN?

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

Soms is een klein gebaar genoeg voor een groots effect. Een nieuw 
kapsel of hippe schoenen kunnen iemands doordeweekse look tot 

een feestelijke verschijning transformeren. Voor je huis geldt precies 
hetzelfde. Daarom hebben we bij MEIJSWONEN exclusieve acces-

soires (die we onze MOOIEMEIJSJES noemen) waarmee je in een 
handomdraai sfeer brengt. Bijvoorbeeld onze collectie sierkussens; 

om te zoenen zo knuffelzacht. Maak je eigen combinatie van ver-
schillende dessins in dezelfde stoere, zachte of glamorous kleuren.  

Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

CLAUDI CO
LLECTIO

N M
ARSALA
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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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Weet je eigenlijk waarom het hier altijd minstens enkele graden 
warmer aanvoelt dan dezelfde temperatuur in België of Nederland? 
Dit komt door de zuivere, haast onvervuilde lucht. Ik woon hier al 
enkele jaren permanent en ik ben nog steeds verbaasd hoe intens 
de zon hier het hele jaar door kan zijn!

Aan het einde van deze maand vlieg ik speciaal vanuit Ibiza naar 
Eindhoven om er samen met mijn team op de Ibiza Xperience 
beurs in Eindhoven (23 en 24 maart) voor te zorgen dat jij 
alle informatie hebt om het maximale uit je vakantie te halen. Ik 
heb daar ook nog een verrassing voor je! Je komt toch wel even 
langs voor een gezellige babbel?

Houd jij van Ibiza? Surf dan naar www.ibizainsideout.com en 
volg ons op                            Lees in de Facebook recensies zélf 
welke topervaringen véle andere Nederlanders, Belgen en vele 
andere nationaliteiten al hebben meegemaakt met Ibiza Inside Out.

Ibiza Inside Out
+34 603 244 003

contact@ibizainsideout.com
www.ibizainsideout.com

Ibiza Inside Out

COLUMN/KRISTOF

Bel of app
me op

+34 603 244 003
en ik zet jouw wensen 

effectief om in de 
realiteit!

Het beste uit jouw 
vakantie halen?

Haal het beste uit je 
vakantie op Ibiza!

Jij vertelt me wat jullie vakantie 
perfect zou maken en ik zet dit om 
naar de realiteit. Of het nu gaat 
om een sightseeing tour naar de 
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 

vervoer, leuke foto’s en/of video’s 
en vooral een onvergetelijke en 

unieke ervaring.

volg ons op                            Lees in de Facebook recensies zélf volg ons op                            Lees in de Facebook recensies zélf volg ons op                            Lees in de Facebook recensies zélf 

Kristof Van Tendeloo

Wil jij écht het maximale uit jouw Ibiza of Formentera vakantie halen?

LEZERSACTIE
Maak NU kans op een unieke dagtour ter 
waarde van € 120,- (inclusief vervoer, foto’s 
en video’s), aangeboden door IBIZA INSIDE 
OUT. Kijk op pagina 31 voor meer informatie.

Ibiza warmt op en stoomt zich klaar voor jou. 
Dat merk je zowel aan het prachtige weer als 
aan de kleurrijke flora hier. Heerlijk gewoon...
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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

Adembenemend       mooi 
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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

Het is maart en de veel geprezen amandelbloesem 
heeft zijn mooiste tijd gehad. We zijn in afwachting 
van het zomerseizoen en langzaam beginnen her en 
der de beachclubs hun strandtenten zomerklaar te 
maken. Lees hierover meer op www.mijntipsibiza.nl/
beachclubs/

Al de prachtige cala’s die de afgelopen maanden op sterven na dood 
leken, komen tot leven. Ibiza heeft vele gezichten. Het is niet alleen het 
verschil van zomer en winter, maar ook het tot leven komen van al die 
bekende plekjes waar de Ibiza liefhebber zo graag komt, is fascinerend. 
In de afgelopen winterperiode hoorden we weer vele nieuwtjes onder 
onze Nederlandse vrienden alsook van de locals op Ibiza. In het april 
nummer zullen we jullie daarover bijpraten.

De winter is overigens aan ons voorbijgevlogen en aan ons artikel 
www.mijntipsibiza.nl/voorjaar-op-ibiza hebben we genoeg moois kunnen 
toevoegen, om jullie te laten genieten van de mooie plekjes die je in deze 
periode kunt ontdekken. 

Er staat in 2019 sowieso veel te gebeuren als het aan Mijn Tips Ibiza ligt. 
We hebben mooie plannen kunnen ontwikkelen die we in de loop van dit jaar 
hopen te realiseren. De winterperiode is voor ons een prachtige inspiratiebron 
geweest en wat ons betreft gaan we er weer een geweldig nieuw Ibiza jaar 
van maken.

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

  De zomer
begint te kriebelen...
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DITJES/DATJES

     De eerste strandbar op Ibiza was de Tropicana, 
vereeuwigd door het populaire lied van Wham! met dezelfde naam.
 Verras op 16 maart je BFF met een lekkere lunch: het is   
  die zaterdag namelijk Vriendinnendag.
 Ibiza is oranje! Dit komt door de pijnbomen die op het 
eiland groeien. Wanneer hun naalden vallen, sijpelt er tannine
 in de grond die de kenmerkende oranje kleur afgeeft.
 Het water rond het eiland is zo helder vanwege het gras van 
Neptunus, zeewier dat het water schoon en zuiver houdt.
 In de middeleeuwen maakten Ibicenco monniken al hun 
  eigen kruidenlikeur en nog steeds kun je het met anijs 
gekruide mengsel, Hierbas Ibicencas, kopen.
Op 20 maart is de aarde in balans: dag en nacht zijn dan
 even lang, omdat de zon precies in lijn staat met de evenaar.
  Die woensdag willen we ook geen enkel chagrijnig 
gezicht zien, want het is de Dag van het Geluk. Een mooie
 dag om vreugde en vrolijkheid te delen met anderen.

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.”



DITJES/DATJES

     De eerste strandbar op Ibiza was de Tropicana, 
vereeuwigd door het populaire lied van Wham! met dezelfde naam.
 Verras op 16 maart je BFF met een lekkere lunch: het is   
  die zaterdag namelijk Vriendinnendag.
 Ibiza is oranje! Dit komt door de pijnbomen die op het 
eiland groeien. Wanneer hun naalden vallen, sijpelt er tannine
 in de grond die de kenmerkende oranje kleur afgeeft.
 Het water rond het eiland is zo helder vanwege het gras van 
Neptunus, zeewier dat het water schoon en zuiver houdt.
 In de middeleeuwen maakten Ibicenco monniken al hun 
  eigen kruidenlikeur en nog steeds kun je het met anijs 
gekruide mengsel, Hierbas Ibicencas, kopen.
Op 20 maart is de aarde in balans: dag en nacht zijn dan
 even lang, omdat de zon precies in lijn staat met de evenaar.

Die woensdag willen we ook geen enkel chagrijnig 
gezicht zien, want het is de Dag van het Geluk. Een mooie
 dag om vreugde en vrolijkheid te delen met anderen.
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Een oase van 
  rust en sereniteit

Mijn naam is Inge Smits en ik heb 
m’n leven de laatste jaren volledig 
omgegooid. Mijn liefdevolle en 
zachte kant is tot bloei gekomen 
en ik ben me gaan richten op yoga 
en meditatie. Mijn echtgenoot 
en ik zijn in het voorjaar van 
2018 verhuisd naar een prachtige 
locatie op Ibiza. Dat geeft mij de 
mogelijkheid om mijn missie op 
zielniveau ‘Liefde’ verder uit te 
dragen.

In ons prachtige huis in het 
Noordoosten van Ibiza helpen we 
onze gasten met hun zielconnectie. 
We organiseren en begeleiden 
mooie retreats en krachtige 
sportieve weken. Altijd vanuit mijn 
missie… altijd vanuit liefde…

Ont-moet-jezelf: je mág, je hoeft niets, het moeten mag eraf. Als je leert om naar 
je diepere lagen te luisteren, ga je werken vanuit wens in plaats van uit moeten. 
Daarnaast leer je je eigen wensen herkennen en zie je wat belangrijk is voor jou.

Ont-last-jezelf: je mag je lasten van je schouders gooien, wij helpen je daarbij. We 
hebben allemaal veel te veel overtollige bagage die we mee zeulen en die ons 
belemmert om keuzes te maken. Die ons in oude patronen houdt. Een verblijf helpt 
je om die bagage achter je te laten.

Ont-span-jezelf: je hebt te veel spanning in je leven, te veel druk, die mag je 
kwijtraken. Door meditatie en Kundalini yoga leer je anders en intensiever ademhalen 
en spanning letterlijk los te laten.

Ont-gift-jezelf: stress en druk zorgen voor blokkades. Laat de energie weer vrij 
stromen in een schoon lichaam. Gezond, vegetarisch en puur eten tijdens je verblijf 
helpt je hierbij, net als voedende 
smoothies.

Ont-stress-jezelf: je ervaart 
wat het betekent om stress te 
voorkomen en het om te zetten 
in een gezonde spanning. Het 
verblijf geeft je de handvatten 
en tools om het in het dagelijkse 
leven door te zetten.

Wil jij jezelf omhullen met liefde? Jezelf omhelzen voor herstel? 
Jezelf omringen met healthy food? En jezelf omarmen om te 
groeien? We bieden je dit alles en bovendien ‘Joy & Happiness’;  
een heerlijke, ontspannen en zorgeloze week vol ‘me time’.

Ahora Ibiza 
info@ahoraibiza.com
+31-6-38603676
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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



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 of 
www.enalquiler.com.
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BRUISENDE/TIPS

ZIE JIJ JEZELF 
AL ZITTEN?

VRAAG TIJDIG EEN NIE-DOCUMENT AAN  
Dit fiscaal 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 officieel niet
meer in Nederland? Dan open je een 
residentenrekening. 

SCHAKEL TIJDIG EEN DESKUNDIGE IN
Er zijn diversen (Nederlandstalige) dienst-
verleners op Ibiza die jou kunnen bijstaan 
bij het kopen van een woning. Je vindt hun 
advertenties uiteraard ook in dit magazine. 
Een laatste tip: het is zeer verstandig 
om je koopcontract altijd te laten nakijken 
door een advocaat.
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U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
Avda Cap Martinet 17 · 07819 Jesus (Sta Eulalia) ·Ibiza· Spain
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noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

Gelegen op de top van de heuvel vinden we 
deze prachtige luxe villa met maximaal 

wooncomfort dankzij een helder, modern en 
zeer doordacht interieurdesign. De grote 

ramen openen naar een spectaculair
uitzicht op zee, de haven en Ibiza Stad.

Verdeeld over twee niveaus biedt dit 
uitstekende pand een gezellige woonkamer 

met open haard, een supermoderne 
Bulthaupt-keuken uitgerust met hoog-

waardige Gaggenau-apparatuur en een 
overdekt terras met barbecue. Het overloop-
zwembad van 12 meter koelt je af op warme 

zomerdagen. Verder beschikt de villa over vier 
ruime slaapkamers en drie badkamers 

en suite. Alle kamers bieden een luxe sfeer, 
een prachtig uitzicht, zijn voorzien van 

airconditioning en ingericht met de nieuwste 
techniek. De tuin is prima onderhouden in 

mediterane sfeer met olijfbomen en exotische 
planten. Er is een apart gelegen gastenkamer 

met een eigen badkamer, een ruime bijkeuken 
en grote terrassen rond het zwembad.

De villa is in zijn geheel grondig gerenoveerd, 
komt in aanmerking voor een toeristen-

licentie en is direkt te aanvaarden.

REFERENTIE KPI269
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL ca. 1.085 m2

WOONOPPERVLAKTE ca. 240 m2 
VERDIEPINGEN  2
SLAAPKAMERS 5
BADKAMERS 4 
KEUKEN Fully equipped, open inbouwkeuken, gemeubileerd, kitchenette
LIFT Geen lift aanwezig
TYPE VERWARMEN Elektriciteit, airconditioning warm/koud
VLOER Epoxy flooring
STIJL Modern
ALARMSYSTEEM Ja
ENERGIELABEL Energy consumption kWH

OBJECT/VAN DE MAAND

Gemoderniseerde designer villa
 in privé-urbanisatie

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

3.900.000,00 €
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lTom Ibiza houdt je op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes en trends op het gebied van technologie
op Ibiza. Elke maand in Ibiza Bruist!

Veiligheid. U koopt of huurt een huis op Ibiza; dan wilt u er wel zeker 
van zijn dat u veilig zit, ook als u er niet bent. De laatste nieuwe digitale 
HD of zelfs 4K cameras zijn niet meer zo duur, hebben ingebouwd 
geheugen of cloud opslag en bewegingsdetectie.

En u kunt met de App zelfs checken wat voor weer het is op Ibiza.

Vergeet je sleutels en voel je veilig
met de Fibaro Intercom!

De FIBARO Intercom is de meest intelligente
‘slimme deurbel’ in zijn klasse en is niet
alleen een deurbel waardoor je kunt praten.
Met de FIBARO Intercom Applicatie kan 
van overal ter wereld via internet, met perfect 
beeld en geluid worden gecommuniceerd.

Meer info www.itom.es en www.smarthouse-ibiza.com

Laat ons u helpen zich thuis 
te voelen met nieuwe 

technologieën.

Ons deskundige adviesbureau 
en onze installatievaardigheden 

maken ons uw perfecte
IT-partner op Ibiza.

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

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

Altijd goed contact

Wij installeren en ondersteunen voor u:

• Internet op Ibiza • Bedrade en draadloze verbindingen
• IP Camera en CCTV Camera • Sateliet TV, IPTV
• Cinema, Multiroom Audio • Smarthouse, Alarm, Domotica
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MICHAEL PILARCZYK

En zeker de wirwar aan gedachten opschonen. Laatst kreeg ik een 
melding dat het geheugen van mijn computer vol was. Ik kon niets 
nieuws meer opslaan. Toen heb ik eens rigoureus opgeruimd. Oude 
bestanden gewist, een paar duizend foto’s gewist, enzovoort en zo 
verder. En daarna wat over was ordelijk georganiseerd. Dat voelt 
heerlijk! Overzicht. Dat geeft rust. En zo werkt het ook in je hoofd.

Klinkt makkelijk, hoor ik je denken, maar ja doen hè. Ja, doen! 
Gewoon doen. Waarom besteed je geen of weinig tijd aan het 
reinigen van de binnenkant van je hoofd, je mind? Waarom besteed 
je wel veel tijd aan piekeren en zorgelijke gedachten? Waar je je 
aandacht op richt, dat groeit. Het is maar waar jij voor kiest. Ik wens 
je een happy en healthy life!

Het voorjaar komt eraan. Een mooi moment om 
even op te ruimen en op te schonen. Je huis, je 
kledingkast, je telefoon, je computer en je hoofd. 
En nu niet alleen lezen en niet doen, maar wel 
doen! Opgeruimd staat niet alleen netjes, het 
werkt en leeft vooral ook veel prettiger.

Michael  Pilarczyk
Michael  Pilarczyk

schoont op

Download gratis de Meditation Moments app en
probeer 10 dagen een momentje rust in je hoofd.

Ibiza 
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Laat deze ervaring niet aan je voorbijgaan, kom fi etsen op Ibiza! Wil je van dit 
eiland zo veel mogelijk zien? Dan is fi etsen op Ibiza, eventueel met een gezellige 

gids een must voor jou! Bruist geeft je informatie over twee aanbieders van 
fi etstochten op Ibiza: Baja Bikes en Bike Ibiza.

Fietsen op
DE LEUKSTE MANIER 

VAN SIGHTSEEING 
IS OP DE FIETS!

IbiZ aFietsen op
Fietsen in Ibiza met Baja Bikes.
Bij Baja Bikes kun je kiezen uit twee fi etstochten: Ibiza 
Fietstocht: de Highlights en de Ibiza Fietstour met privégids.
Als je Ibiza Stad optimaal wil ontdekken, is de Ibiza Fietstocht 
langs de highlights perfect voor jou! Tijdens onze nummer één 
Ibiza Fietstocht ontdek je de hoofdstad van dit eiland. De gids 
laat je met enthousiasme de leukste highlights en onbekende 
schatten zien. Je maakt kennis met de geschiedenis en het 
leven van de locals. De gids vertelt je over de hippie cultuur 
en natuurlijk de jetset die graag zijn vakantie hier viert. Je 
ontdekt onder andere het oude stadscentrum en de haven 
met enorme jachten. Plan deze excursie aan het begin van je 
verblijf zodat je direct een goed beeld krijgt van de stad.

Tijdens de Ibiza Fietstour met privégids ontdek je dit prachtige 
eiland op een Hollandse manier. Je persoonlijke favorieten en 
interesses krijgen de aandacht die ze verdienen. Deze 
fi etstocht is de perfecte gelegenheid om in twee uur kennis te 
maken met Eivissa! Al fi etsend ontdek je de beroemde 
highlights, maar ook de rijke geschiedenis en leefwijze van de 
eilandbewoners.

Enthousiast geraakt? Maak je vakantie compleet met een 
Ibiza Fietstour van Baja Bikes! www.bajabikes.eu

IbiZ a
Kom en beleef het met Bike Ibiza!
Verken het eiland op de fi ets en voel de vrijheid tussen zee en 
heuvels. Door hun kennis van het eiland kan Bike Ibiza je een 
fi etsreis aanbieden volledig op maat. Ze hebben een zeer 
ruim aanbod aan fi etsen en een wagenpark voor transfers van 
personen en fi etsen. Verder beschikken ze over een perfecte 
kennis van het terrein en kennen ze de ruime mogelijkheden 
van het eiland. 

Een persoonlijke fi etsgids van Bike Ibiza is Eric, iemand met 
vakkennis en enthousiasme. Hij houdt goed in de gaten wat 
voor soort fi etsers hij met zich meeneemt, dus je hoeft niet 
bang te zijn dat het te moeilijk of te makkelijk is. Ook fi jn: de 
fi etsen zijn uitstekend onderhouden en je kunt kiezen wat 
voor soort fi ets je prettig vindt. Elke keer opnieuw word je 
verrast door adembenemende uitzichten en prachtige 
landschappen. Een uitzonderlijk gevoel tijdens dit 
wondermooie avontuur! 

Bike Ibiza biedt u graag een extra service aan bovenop het 
fi etsverhuur. Wij leveren uw fi etsen waar uw accommodatie 
zich ook bevindt, over heel ibiza, in uw hotel of in uw 
privévilla midden in het platteland. Elke fi ets is uitgerust met 
een reparatiekit, een pomp en een slot. www.bikeibiza.be
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Verken het eiland op de fi ets en voel de vrijheid tussen zee en 
heuvels. Door hun kennis van het eiland kan Bike Ibiza je een 
fi etsreis aanbieden volledig op maat. Ze hebben een zeer 
ruim aanbod aan fi etsen en een wagenpark voor transfers van 
personen en fi etsen. Verder beschikken ze over een perfecte 
kennis van het terrein en kennen ze de ruime mogelijkheden 
van het eiland. 

Een persoonlijke fi etsgids van Bike Ibiza is Eric, iemand met 
vakkennis en enthousiasme. Hij houdt goed in de gaten wat 
voor soort fi etsers hij met zich meeneemt, dus je hoeft niet 
bang te zijn dat het te moeilijk of te makkelijk is. Ook fi jn: de 
fi etsen zijn uitstekend onderhouden en je kunt kiezen wat 
voor soort fi ets je prettig vindt. Elke keer opnieuw word je 
verrast door adembenemende uitzichten en prachtige 
landschappen. Een uitzonderlijk gevoel tijdens dit 
wondermooie avontuur! 

Bike Ibiza biedt u graag een extra service aan bovenop het 
fi etsverhuur. Wij leveren uw fi etsen waar uw accommodatie 
zich ook bevindt, over heel ibiza, in uw hotel of in uw 
privévilla midden in het platteland. Elke fi ets is uitgerust met 
een reparatiekit, een pomp en een slot. www.bikeibiza.be
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FRAME/WORK
Fietsfabrikant Union lanceert het unieke en

stijlvolle koffietafelboek FRAME/WORK, in samenwerking 
met de Amsterdamse uitgeverij MENDO. Speciaal 

voor Union interviewde Claire van de Graaff veertien 
creatieve stedelingen over hun favoriete hotspots in 

de stad waar zij wonen en werken. Al deze inspirerende 
verhalen zijn nu gebundeld in een prachtig boek.

De fotografie is verzorgd door Jacob van Rozelaar.
Te koop via Mendo, www.mendo.nl, € 40,-

ZACHTE HUID VOOR HEM
Voor een man die voor Bulldog kiest, is niet alleen een goed verzorgd uiterlijk 

belangrijk. Voor hem tellen ook de innerlijke waarden. Deze huidverzorgingslijn is 
veganistisch en er worden geen dierproeven voor uitgevoerd. Alle producten van 
Bulldog zijn vrij van kunstmatige kleurstoffen en synthetische geurstoffen. Ze 

bevatten natuurlijke ingrediënten zoals aloë, camelina-olie en groene thee.
Te koop via AH en Etos v.a. € 5,99, nl.bulldogskincare.com

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een uniek

en stijlvol koffietafelboek

t.w.v. € 40,-

Fietsfabrikant Union lanceert 

het prachtige boek FRAME/WORK, 

in samenwerking met de

Amsterdamse uitgeverij MENDO. 

En wij mogen 2 exemplaren

weggeven. Wil jij kans maken op 

één van deze prachtige boeken?

Like dan 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. FrameWork 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

ROKJESDAG, BLOTE BENEN
De lente staat weer voor de deur, 
wat betekent dat de rokjes en jurkjes 
weer uit de kast worden gehaald. 
Dan komen de nieuwe scheermesjes 
van Wilkinson Sword goed van pas. 
De nieuwe Intuition f.a.b. scheert 
namelijk niet in één, maar in twee 
richtingen, waardoor je ook twee 
keer zo snel een gladde huid hebt.
Vanaf € 13,99, 
www.wilkinsonsword.nl

Lente!Een nieuwe
(gezonde)

win
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SHOPPING/NEWS

GEZONDE PIZZA
SUGO Pizza staat bekend om haar gezonde pizza’s, gebaseerd op het heerlijke 

streetfood uit Rome: de pizza al taglio. Deze vierkante pizza van Hugo en Herman 
is een luchtig, lekker en gezond alternatief voor de traditionele pizza, zonder geur- 

en smaakstoffen. Je kunt in een filiaal van SUGO in Rotterdam, Amsterdam en 
Eindhoven terecht voor de heerlijkste smaakcombinaties. www.sugopizza.nl

Lente!Een nieuwe

HET BEGIN VAN GIN
De Distillers Academy in Schiedam
is dé plek die van Gin fans echte 
fijnproevers en distilleerexperts 
maakt. Ze bieden diverse 
experiences waaronder een 
masterclass en workshops.
Meer informatie over de 
workshops en de academy
via www.distillersacademy.nl

EEN CULINAIRE REIS
NAAR JAPAN
De kracht van pure voedingsmiddelen is voor 
Lima de basis. Dat geldt ook voor de Japanse 
keuken. Sinds het ontstaan van Lima is 
Japan daarom een onuitputtelijke bron van 
inspiratie. Om dit te onderstrepen presenteert 
Lima zes nieuwe, biologische, Japanse 
producten. Zo laat Lima je de authentieke 
smaak van de Japanse keuken beleven!
Vanaf € 3,99 te koop via
natuurvoedingswinkels,
www.limafood.com

SHOPPINGSHOPPING/NEWS
De Distillers Academy in Schiedam

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

Doe mee en stuur stuur naam, e-mail en telefoonnummero.v.v. Ibiza Inside Out naar contact@ibizainsideout.com

Maak kans op een
unieke dagtour t.w.v.
€ 120,- voor 1 p.
(extra personen 
kunnen bijboeken),
aangeboden door 
IBIZA INSIDE OUT 
Wil jij ook het maximale
uit je vakantie halen?
Ibiza Inside Out zet
jouw wensen om in realiteit.
www.ibizainsideout.com

Doe mee en stuur stuur naam, e-mail en telefoonnummer
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.DUC SUNI ED.COM
.DUC SUNI ED.COM

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



Accompany Ibiza staat voor

ACCOMPANY
is gespecialiseerd in 

vergezellen, begeleiden,  
(ont)zorgen en onder-

steunen van de klant om 
zo te komen tot optimale 

vitaliteit op het gebied van 
gezondheid en welzijn.

ACCOMPANY Ibiza
+31 6 51540280

www.accompany-ibiza.com

Wellness & Health Accompany
Meer informatie?

Kijk dan op

Wim Hoes

WELZIJN

WELZIJN

WONEN & LEVEN

PERSOONLIJK

  Welzijn & gezondheid bevorderen  Welzijn & gezondheid bevorderen  Welzijn & gezondheid bevorderen

  Alles in 1 concept

  Vergezellen en/of ondersteunen

  Ontzorgen & verzorgen

  Dienstbaar & discreet

  Ontzorgen & verzorgen  Ontzorgen & verzorgen

  Veiligheid bieden

  Dienstbaar & discreet  Dienstbaar & discreet

  Klantgericht & gepassioneerd

  Vergezellen en/of ondersteunen  Vergezellen en/of ondersteunen

  Comfort & luxe

  365 dagen & 24/7 beschikbaarheid
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Voorgoed verlost 
van bril en lenzen
Stel je het leven voor zonder bril of lenzen: wakker 
worden en de wereld meteen scherp zien. De krant 
lezen zonder eerst naar je bril te moeten zoeken. 
Sporten en zwemmen zonder bril. Nooit meer be-
slagen brillenglazen. Of een lens die irriteert. Het 
kan met ooglaseren bij CARE Laser. 

CARE Laser heeft het beste voor ogen. Wij staan in 
Zwitserland al jaren synoniem aan kwaliteit in oog-
laserbehandelingen. Wij onderscheiden ons door 
onze prijs-kwaliteitverhouding. Onze behandelin-
gen zijn betaalbaar. Terwijl we werken met zeer 
ervaren en gewaardeerde oogchirurgen, optome-
tristen en zeer moderne geavanceerde apparatuur. 

Wij hebben het 
beste voor ogen

 � Nederlandse kwaliteit met Zwitserse precisie

 � Meer dan 40.000 ogen behandeld

 � Nederlandse artsen en optometristen

 � Allernieuwste lasertechnologie

 � Moderne, comfortabele klinieken

 � Behandeling vanaf € 995,-

Wacht niet langer op het heerlijke leven zonder bril en 
lenzen. Maak nu een afspraak voor een vooronderzoek 
of vraag meer informatie aan. 

Bruisend aanbod:
Tot 1 mei 10% korting op een ooglaserbehandeling  

Ga naar care-laser.nl/bruist of bel 0800 – 1224 

A.J.Ernststraat 865 - Amsterdam - www.care-laser.nl 

5330.032_CARE_Laser_Ad_Bruist-V1.indd   1 11-02-19   14:29
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Hét hotel waar jij naar op zoek bent!
Hotel Garbi Ibiza & Spa, een viersterrenhotel, is ideaal voor gasten die willen genieten 
van een luxe verblijf op Ibiza, één 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, satelliettelevisie, 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 fi tnessruimte 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

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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Lijstenmakerij ‘Aan ‘t huis’  |  Zicht 8, Berghem  |  0412-401002  |  info@lijstenmakerthuis.nl en info@portrettekeningen.nl               www.lijstenmakerthuis.nl en www.portrettekeningen.nl

Twee ambachten onder één dak
Carroline van Dijk is al van jongs af aan bezig met tekenen en schilderen. Vijftien jaar geleden 
besloot ze van haar passie haar werk te maken en ging ze aan de slag als zelfstandig 
portretschilder. Haar man Joachim sloot zich al snel bij haar aan. Als lijstenmaker maakt hij 
haar werk en inmiddels ook schilderijen, foto’s en tekeningen van anderen compleet.

VOOR EEN BLIJVENDE HERINNERING

 “Het voelt voor ons nog steeds als een droom die is 
uitgekomen”, aldus Carroline en Joachim. “We 
realiseren ons dat we geluk hebben dat we dit samen 
hebben kunnen opbouwen.” Het echtpaar werkt 
vanuit huis, waarvan de garage is omgebouwd tot 
een knusse showroom die aansluit op het 
schildersatelier. 

 Persoonlijke portretten 
 Carroline: “Mijn kracht ligt in het maken van 
persoonlijke portretten. Van mensen, maar ook van 
geliefde huisdieren. Velen komen om hun overleden 
dierbaren te vereeuwigen in een tekening of een 
olieverfschilderij, als blijvende, tastbare herinnering. 
Maar ik maak bijvoorbeeld ook pentekeningen van 
huizen en zakelijke portretten voor bedrijven. Het is 
geweldig om de blijdschap van mensen te zien als ze 
het eindresultaat mogen aanschouwen.” Inmiddels 
heeft Carroline klanten van over de hele wereld.

Lijstenmakerij ‘Aan ‘t huis’  |  Zicht 8, Berghem  |  0412-401002  |  info@lijstenmakerthuis.nl en info@portrettekeningen.nl               www.lijstenmakerthuis.nl en www.portrettekeningen.nl

Twee ambachten onder één dak
  Lijsten op maat
  Joachim: “Of het nu gaat om een kunstwerk, foto’s op 
papier of een tekening van je kind; als het voor jou van 
waarde is, dan is het ’t waard om in te laten lijsten. Een 
goede lijst maakt het helemaal af. Ik werk zelf alleen met 
kwaliteitsprofi elen van 'Larson Juhl', die worden door mij 
geheel op maat gemaakt. Doordat de leverancier hier in 
de buurt is gevestigd, kunnen we desgewenst heel snel 
schakelen. Simpelweg upgraden van de bestaande lijst is 
overigens eveneens een mogelijkheid.”
 
 Alle tijd
 “ We werken uitsluitend op afspraak. Waar je ook voor 
langskomt, we nemen er alle tijd voor. Sommige mensen 
weten precies wat ze willen, anderen vertrouwen vooral 
op onze expertise om te komen tot de juiste combinatie 
van kleuren en materialen die ervoor zorgt dat jouw werk 
optimaal tot z’n recht komt.”

 

BRUISENDE/ZAKEN
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  Joachim: “Of het nu gaat om een kunstwerk, foto’s op 
papier of een tekening van je kind; als het voor jou van 
waarde is, dan is het ’t waard om in te laten lijsten. Een 
goede lijst maakt het helemaal af. Ik werk zelf alleen met 
kwaliteitsprofi elen van 'Larson Juhl', die worden door mij 
geheel op maat gemaakt. Doordat de leverancier hier in 
de buurt is gevestigd, kunnen we desgewenst heel snel 
schakelen. Simpelweg upgraden van de bestaande lijst is 
overigens eveneens een mogelijkheid.”
 
 Alle tijd
 “ We werken uitsluitend op afspraak. Waar je ook voor 
langskomt, we nemen er alle tijd voor. Sommige mensen 
weten precies wat ze willen, anderen vertrouwen vooral 
op onze expertise om te komen tot de juiste combinatie 
van kleuren en materialen die ervoor zorgt dat jouw werk 
optimaal tot z’n recht komt.”
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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

De Munay-Ki wordt weleens oneerbiedig de instap inwijdingsweg van 

het Inca sjamanisme genoemd. Dit klopt echter niet. Je kunt gerust een 

andere inwijdingsweg eerst ondergaan alvorens de Munay-Ki te 

ontvangen. De Munay-Ki is erop gericht om mensen makkelijker te 

laten aanpassen aan de veranderde frequentie van Pachamama 

(Moeder Aarde). Deze frequentie noemen wetenschappers de 

Schumann resonantie. In aanloop naar 21-12-2012 is deze frequentie 

hoger geworden en mensen hebben moeite zich aan deze nieuwe 

frequentie aan te passen. De negen inwijdingen helpen je om deze 

aanpassing te versnellen en makkelijker te laten verlopen.

De Nusta Karpay is een inwijdingsweg die uit zeven inwijdingen 
bestaat en die bedoeld is om de mannelijke en vrouwelijke aspecten 
van jezelf weer in balans te brengen. 

Inca sjamanisme,
een andere weg
Zoals ik vorige maand al aangaf organiseer ik tweemaal 
per jaar een Retreat op Ibiza. Doorgaans in mei en 
oktober. De ene keer is dat de Munay-Ki en de andere 
keer de Nusta Karpay. Wat is nu het verschil? 



COLUMN/TAYTANCHISInca sjamanisme,

De volgende retreat
(Munay-Ki) is van

6 t/m 13 mei 2019.
Mocht je interesse hebben, 

kijk dan eens op 
www.taytanchis.com

naar welbevinden



OP 29 MAART IS 
HET OPENING 

SEASON

T R O P I C A N A
-  B E A C H  C L U B  -



Stap voor stap
Eind jaren tachtig besluit de 
familie achter Tropicana dat het 
zonde is om niets met het 
prachtige stuk land aan zee te 
doen. Helaas is de grond niet 
vruchtbaar en kan er niets 
groeien. Dat er toen wel degelijk 
een prachtig zaadje geplant is 
dat uitgroeide tot Beach Club 
Tropicana, kon toen nog niemand 
weten. De familie start het 
restaurant en samen laten ze 
Tropicana elk jaar groeien. De 
beachbar komt erbij, met heerlijke 
strandbedden en de typerende 
tropische parasols. Tropicana 
mondt uit tot een waar begrip.

Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

Relaxte sfeer en 
uitstekende service
Wie bij Tropicana aankomt zal gelijk 
de fijne sfeer voelen. De relaxte vibe 
trekt mensen van over de hele wereld 
aan. Al is Tropicana vanaf het begin 
al een geliefde spot bij veel 
Nederlanders. Niet alleen onbekend 
Nederland, maar ook menig BN’er 
weet de weg naar de beachclub 
feilloos te vinden. 

Zeebaars en sangria
Bij Beach Club Tropicana krijgt 
iedereen een sterrenservice. De obers 
komen overal vandaan gerend om je 
te serveren aan je strandbed. Wil je 
echt iets bijzonders bestellen? Ga dan 

voor de zeebaars in zoutkorst met 
sangria van cava en vers fruit. Deze 
worden aan je tafel geprepareerd. 
Dit gecombineerd met het prachtige 
zeezicht zorgt voor een wow-factor 
waar je u tegen zegt.

Bootservice
Calla Jondal leent zich perfect om aan 
te doen met de boot. Voor wie vanaf 
zijn jacht wil worden opgehaald, biedt 
Tropicana een bootservice aan. Ook 
kun je eten laten bezorgen door het 
restaurant, mocht je op je jacht willen 
blijven. En ja, ook dat kunnen we 
begrijpen, want het uitzicht vanaf de 
boot naar Tropicana is minstens zo fijn 
als andersom.

Toen Cala Jondal nog een vrijwel verlaten strand was en de Blue Marlin nog niet 
bestond, opende in 1988 familierestaurant Tropicana. Bijna dertig jaar later is 
het restaurant uitgegroeid tot één van de meest relaxte beachclubs van Ibiza. 



Amandelbloesem in Santa Agnés
Maart is een fantastische periode op het eiland. Iedere dag kun je tegen een 
strak blauwe lucht aankijken. Af en toe met een wolkje, maar de temperatuur 
van zo’n 18 tot 20 graden is heerlijk. Het voorjaar is al in volle gang en
 overal zie je bloemen, de sinaasappelbomen bloeien, de dennenbomen 
zijn prachtig groen en het ruikt heerlijk naar rozemarijn en tijm. 
Over het hele eiland staan her en der bloeiende amandelbomen. In het 
noordwesten bij de plaats Santa Agnes kun je in een ongerepte vallei het 
wonder van de amandelbloesem aanschouwen. Je kijkt er je ogen uit.
Maar ook op andere plekken op het eiland laten de witte en roze zijdeachtige 
bloemen hun pracht zien. Achter San Juan op de weg naar Portinatx ligt een 
aantal een aantal goed verzorgde velden.
En ook achter San Agustin staan velden met bomen vol geurende bloesems. 

De trommelaars van Benirràs
Benirras is een leuk, middelgroot strand in het noorden van Ibiza, omgeven 
door heuvels begroeid met pijnbomen. Het is een zand/kiezelstrand met in 
het ondiepe water wat ronde keien. Het water is echter glashelder. Het loopt 
langzaam af. Een ideaal strandje om te zwemmen en te snorkelen. In de 
namiddag is het ook een populaire plek voor boten om voor anker te gaan en 
de zonsondergang te bekijken. 

Op zondagmiddag vanaf een uur of vier begint het feestje waar menig local 
en toerist op afkomt: het trommelconcert! Iedere moderne hippie wil hier 
wel een keer geweest zijn. Wat een ambiance, zo cool, echt de moeite van 
het bezoeken waard. In het hoogseizoen is er ook vaak een klein hippie 
marktje waar je wat kleding kan kopen.
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and a lifestyle
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bloemibiza@gmail.com | www.bloemapartmentsibiza.com
 www.facebook.com/bloemibiza

Annemieke: +34 648 628 299 Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

IBIZA
      kun je

vermenigvuldigen
door

 het te delen.

Geluk

Geluk
Ik heb liever

              dan gelijk,
 maar gelukkig

  heb ik altijd gelijk.



EXCLUSIVE LAND  |  LUXURY SERVICES  |  LUXURY RENTALS
Cap Martinet 14 Jesús  |  T. ES +34 643 33 31 50  |  manue.raccah@gmail.com

IBIZA REAL ESTATE



Vragen? 
Maak een afspraak 
bij u in de buurt.

Lees meer over Binck Comfort: 
binckspanje.com/comfort

Laten beleggen met 
Binck Comfort

EEN COMBINATIE VAN BEHOUD & GROEI VAN UW GELD

Nieuw bij Binck Spanje: Binck Comfort.
Persoonlijk beheerplan op basis van uw financiële situatie, 
uw kennis & ervaring en uw risicobereidheid. 
Nadruk op actieve risicobeheersing.
Aan de hand van het beheerplan bepalen wij voor u de optimale 
verdeling over aandelen en obligaties op individuele basis.
Lage kosten; voor het beheer van uw vermogen rekenen we een 
vergoeding van 0,60% over het beheerde vermogen. De kosten 
van de beleggingsinstrumenten waarin wij voor u beleggen 
bedragen liggen tussen de  0,48 % - 0,72% per jaar.
Voor een volledig overzicht van de rendementen, de risico’s en de 
kosten kijkt u op onze website.

telefoon
+34 952 924 011

web
www.binckspanje.comCONTACT: e-mail

info@binckspanje.com

Natuurlijk zijn er ook risico’s, het blijft tenslotte beleggen. Uw inleg kan minder waard worden. BinckBank nv – 
Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marketen – Kvk Amsterdam 33162223

Bekijk de actievoorwaarden op binckspanje.com




