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Hoe Ibiza 
een hippie 
eiland werd
San Miguel is voor 
ieder wat wils!

Een prachtig 
uitstapje naar Cueva 
de Ses Fontanelles



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste 

en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 4 sterrenhotel 

is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op 

Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun 

zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



Spinveld 22a 
4815 HS Breda 

Nederland

Telefoon: +31 (0)6 12 55 05 73
Internet: www.palletwood.eu

E-mail: info@palletwood-meubels.nl

Openingsdagen en tijden 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 

Andere dagen op afspraak



IN DE VLAAMSE POT

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

Serax is het geesteskind van twee Antwerpse broers: Serge en Axel 
Van Den Bossche, die liefde voor keramiek met de paplepel inge-

geven kregen. Hun moeder startte klein, het merk van de broers 
werd beroemd (denk aan de cactusvaas, die enorm veel gekopi-

eerd werd). Inmiddels werken ze met internationale ontwerpers, 
maar nog steeds wordt elk stuk ambachtelijk gemaakt. Vandaar dat 

Michelin-chefs ervoor in de rij staan. Want of je ze nou gebruikt voor 
‘de mooi of de lekker’: je proeft het vakmanschap. Herken jezelf bij 

MEIJSWONEN.

PO
TTERY & URBAN JUNG

LE SERAX
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Bruisende lezer,

Als je aan Ibiza denkt, kun je denken aan de vette feesten die 
zomers worden georganiseerd. Of aan de prachtige natuur die 
vooral in de wintermaanden hoogtij viert. Maar waar veel mensen 
ook meteen aan denken bij het horen van het woord Ibiza is... 
hippies! In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het eiland 
immers een vrijhaven binnen Spanje en nog steeds vind je er 
heel wat kleurrijke figuren. Waar je die zoal kunt spotten, lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist.

Niet op ‘hippiejacht’ maar wel op jacht naar de mooiste 
plekjes van ‘la isla blanca’? Ook daarvoor geven we je graag 
wat tips. Zo mogen wat ons betreft San Miguel en de wijngrot 
in het noorden van het eiland zeker niet op je ‘must-visit lijstje’ 
ontbreken. Vergeet vooral je camera niet mee te nemen, want 
je komt hier ongetwijfeld heel wat moois tegen dat je als 
herinnering op beeld vast wilt leggen.

Sowieso valt er in de wintermaanden van alles te fotograferen 
op Ibiza. Volgens de locals is het eiland nu zelfs op z’n mooist. 
Iets wat wij alleen maar kunnen beamen. Nog niet overtuigd? 
Boek dan gewoon eens een ticket en ‘go see for yourself’!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748
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VOLGT

hippieHoe Ibiza een
Wanneer je aan Ibiza denkt, denk je aan 

hippies. Het is een plaats waar je jezelf 
kunt zijn en er heerst een unieke energie. 

Maar hoe is dit zo gekomen? 
hippie

WIL JIJ OP IBIZA DE ECHTE HIPPIE VIBES ERVAREN?

FLOWERPOWER OP IBIZA
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was 
Ibiza een vrijhaven binnen Spanje. Veel 
hippies trokken naar het eiland voor artiesten 
zoals Santana, The Rolling Stones en Pink 
Floyd die hier in deze jaren optraden. 
In de jaren tachtig veranderde het eiland. 
De nadruk kwam langzaam meer te liggen 
op dancemuziek. In deze tijd ontstond ook 
het kenmerkende Balearic Beat geluid.

HEDENDAAGSE HIPPIES
Op het hoogtepunt van het hippietijdperk 
verbleven er meer dan honderdduizend 
hippies op Ibiza. Vandaag de dag zijn dat 
er een stuk minder. Wil jij op Ibiza de 
echte hippie vibes ervaren? Breng dan 
een bezoekje aan een van de vele hippie-
markten. Elke zondag bij zonsondergang 
verzamelen veel hippies zich op Cala Benirrás 
om samen te drummen en te dansen. Een 
perfecte gelegenheid om de unieke energie 
van Ibiza van dichtbij mee te maken. 

BRUISENDE/TIP

HIPPIEDORP SAN JUAN
In het noorden van Ibiza vind je het dorpje San Juan dat ook 
weleens ‘het authentieke Ibiza van vroeger’ wordt genoemd. 
Hier en in de mooie omgeving van dit dorp vind je nog steeds 
veel hippies. Het hele jaar door wordt er elke zondag van 
10.00 tot 16.00 uur een gezellige hippiemarkt georganiseerd. 
Een echte must als je de hippiecultuur wilt ervaren!

eiland werd
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DITJES/DATJES

 Alhoewel het drinkwater op Ibiza veilig is om te drinken, 
wordt er aangeraden om fl essenwater te kopen.
  Dit water bevat minder chloor en smaakt dus 
lekkerder! Laat eten is geen pré op Ibiza, toeristen 
kunnen ook om 19.00 uur aanschuiven voor een diner!
 Voor ieder wat wils! Omdat de meeste restaurants 
gevestigd zijn aan het strand, heb je vaak een prachtig 
uitzicht tijdens het avondeten! Door de rijke geschiedenis  
 van Ibiza, kun je genieten van uiteenlopende culinaire 
gerechten!  Wil je meer weten over Ibiza in al zijn vormen?
 Praat dan vooral met de bewoners! Op die manier kom je  
 achter feiten en weetjes die anders verborgen   
  zouden blijven!  Vroeger werden de hippies op 
 Ibiza ‘de harigen’ genoemd, omdat ze lang haar en 
   een aparte kledingstijl hadden!

Bij ons geeft u uw huis of vakantiewoning, uw huisdier(en), tuin en beveiliging in handen 
van onze betrouwbare ontzorg-onderneming. Wij verblijven er tijdens uw afwezigheid, 
verzorgen het en geven er de volle aandacht aan. Ga met een gerust gevoel op reis
of tijdelijk naar huis, voor uw eigen rust, uw dierbare huisdieren en uw verzekering.

Have our homesitter/host while you’re away, we will stay in your home and look after 
everything – pets, garden and security – providing complete peace of mind for you, 
your animals and your insurers.

“U kunt nu onbezorgd op 
reis. Dankzij onze hosts van 
de huizen-oppasservice.”

+31 6 51540280  |  www.accompany-ibiza.com
               Wellness & Health Accompany               Wellness & Health Accompany

Wim Hoes

Accompany
Home
care
service
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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

PUNTA ARABI

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

BRUISENDE/TIP

PUERTO DE SAN MIGUEL
De baai van Puerto de San Miguel is nu 
een van de meest beschermde stranden.  
Het strand is breed en loopt langzaam af in 
zee waardoor het water ondiep is. In de 
zomer is dit ideaal voor kinderen! Parkeren 
is gratis en de strandbedden en parasols 
zijn betaalbaar. Aan de rand van de haven 

SAN MIGUEL 
IS VOOR IEDER 
WAT WILS!

vind je restaurants, bars en souvenirwinkels in jaren 
zeventig stijl, ideaal voor mensen die even de rust willen 
opzoeken. Alsof de tijd er heeft stilgestaan!

COVA DE CAN MARCA
Met zijn honderdduizend jaar is deze grot één van de 
oudste grotten van Ibiza. Geniet van de stalagmieten en 
stalactieten, een lichtshow en boven alles: een prachtig 
uitzicht. Omdat deze grot behoort tot de oudste van 
Ibiza, heeft deze in de loop van de jaren de meest 
prachtige versteende watervallen en waterbeddingen 
gekregen. Tijdens het bezoek aan de grot wordt er een 
prachtige lichtshow opgevoerd. Je zult versteld staan 
van het prachtige groenkleurige water en de mooie 
kleuren op de muren van de grot!

in het noorden
van Ibiza

San Miguel de Balansat is een dorpje in de 
gemeente Sant Joan de Labritja. Op 

ongeveer vijf minuten rijden van San Miguel 
ligt de haven Puerto de San Miguel. Vroeger 

was dit een vissershaven, maar nu is het 
een populaire badplaats.

Uniek dorp

SAN MIGUEL 
IS VOOR IEDER 
WAT WILS!

in het noorden
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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.”

MICHAEL PILARCZYK

Het begon twee jaar geleden met de Ibiza Meditations
die ik live deed via Facebook vanaf het strand van 
Talamanca. Er was zoveel vraag naar dat we met trots 
deze app presenteren.
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 Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef
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Gelegen in Valverde, op slechts vijf minuten afstand 
van het stadje St. Eulalia, vinden we dit compleet 
nieuw gerenoveerde familiehuis. Deze gezellige, 

maar ultramoderne villa heeft twee verdiepingen en 
een lichte salon met open schuifdeuren die direct 
leiden naar een lekker (ontbijt)terras. Verder is er 
een eetkamer met een open keuken met Bosch-

apparatuur en op deze begane grond bevindt zich 
de masterbedroom met badkamer. Via de trap naar 

beneden vinden we nog twee andere dubbele 
slaapkamers en een badkamer om te delen. Vanaf 

het terras leidt een trap naar het dak met een 
adembenemend uitzicht over het groene landschap, 

de bergen en de zee. Dit dakterras is zeer ruim en 
biedt voldoende ruimte om te zonnebaden en te 

ontspannen. Er is ook een overdekte open 
barbecueplek. Het huis is omgeven door een kleine 

tuin en een terras aan de voorkant om de auto te 
parkeren. Er is ook een eigen parkeerplaats aan de 

weg. Verder is deze villa gerenoveerd met nieuwe 
airco's door het hele huis, heeft het centrale 

verwarming en ingebouwde kasten in alle slaap-
kamers. Onder het huis vinden we een vierde kamer 

die kan worden opgeknapt tot een vierde slaap-
kamer of kan worden gebruikt als een bijkeuken. 

Naast het huis leidt een trap direct naar een groot 
gemeenschappelijk zwembad met een eigen 

restaurant. Het ligt op slechts twintig meter afstand
van ‘fine dining’ restaurant La Casita.

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

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

Nieuw gerenoveerd familiehuis
met uitzicht op zee in een rustige omgeving

REFERENTIE KPI313
TYPE OBJECT Eengezinswoning
OPPERVLAKTE PERCEEL 363 m²
WOONOPPERVLAKTE ca. 114 m2

SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 2
ZWEMBAD Ja 
AANTAL TERRASSEN 2
KEUKEN Volledig uitgeruste keuken met kookeiland

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS
€ 990.000,-
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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

Koop jouw My Only Bottle op sodastreamstore.nl
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DREAMCAR RENTAL  |  +34 647361526  |  dreamcar-rental.com  |    www.facebook.com/Dreamcar-rental

Je vakantie begint bij

Ibiza, de ultieme vakantiebestemming. Vakantie is luxe en 
jezelf verwennen, dat fijne gevoel creëren na een jaar hard werken. 
Maak dat gevoel compleet met een mooie auto tijdens je verblijf. 
Van een handig klein model tot de ultieme dreamcar. Geen gezeur 
met creditcards, bij ons is iedereen boven de 18 jaar welkom. 
Wij gaan voor service! Laat je vakantie beginnen met je 
‘dreamcar’ die bij aankomst op het vliegveld op je wacht.

BOEK NU!
De eerste 5 personen die met kortingscode BRUIST een auto huren voor een week,krijgen de eerste 3 DAGEN GRATIS!

COLUMN/MARSJA VAN KILSDONK

Marsja van Kilsdonk
www.beliefandgrowrich.nl

WIL JIJ EEN STEEN VERLEGGEN 
IN JOUW STROOM VAN HET 

LEVEN EN VERANDEREN NAAR 
DE STROOM VAN SUCCES?

Ik laat je niet denken, 
maar voelen.

Ik laat je niet twijfelen, 
maar weten.

Ik laat je niet snoeren, 
maar luisteren.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet,
ik zie JOU! Omdat jij vanaf nu 

besluit: Ik ben het waard!

Meld je nu aan voor 
een exclusieve coaching 
op Ibiza!
Wil jij graag echt de diepte in?
Even weg van jouw huidige plek?
Afstand om goed te kunnen zien waar je vastloopt?
Durf je het aan een coach te hebben die:
• confronteert,
• van tough-love is
• en je met concrete handvatten weer terug naar huis 

laat gaan, zodat jij weer verder kan als je letterlijk landt 
in jezelf.

• 1-op-1 exclusief bij mij thuis.

Daar kan ik je bij helpen.
Al veel mensen gingen je voor.
Ga naar www.beliefandgrowrich.nl 
en meld je aan.

Liefs, 
Marsja van Kilsdonk

Luister jij naar mij? Dan garandeer ik jou
een leven vol rijkdom & succes

Ga naar 
de website
en meld
je aan!
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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 

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 

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 

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.

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

COLUMN/TAYTANCHIS

   Inca sjamanisme,
een andere weg naar welbevinden

Deze keer ga ik beginnen met uitleggen wat een andere 
inwijdingsweg van het Inca sjamanisme is, namelijk de 
Nusta Karpay.

De Nusta Karpay is een inwijdingsweg waarbij de mannelijke en vrouwelijke 
energie in balans wordt gebracht. Wij hebben hier in het Westen een overwegend 
mannelijke cultuur en om dit te transformeren is de Nusta Karpay bedoeld. Wij 
hebben juist in deze tijd sterke behoefte aan vrouwelijke archetypen die waren 
verdrongen door de heersende mannelijke cultuur.

Wat de Nusta Karpay in feite doet is ons ego afbreken en ons voeren naar een 
hoger bewustzijnsniveau. Via deze inwijdingsweg verbinden wij ons met de 
kosmische vrouwelijke energie, de zeven godinnen van de Andes en natuurlijk 
ook met moeder Aarde (Pachamama). We leren 
door overgave ons ego los te laten en vanuit 
vertrouwen te gaan leven. Het vertrouwen dat we 
gekoesterd worden door een vrouwelijke kracht 
die ons draagt en verzorgt. Het is juist deze 
eenvoud die de kracht is van de Nusta Karpay.

Een volgende keer zal ik verdergaan met 
verduidelijken wat deze inwijdingsweg nog meer 
behelst.

De volgende Retreat (Nusta Karpay) is van 9 t/m 16 mei 2020.
Mocht je interesse hebben kijk dan eens op www.taytanchis.com
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LOOKING/GOOD

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. Die 
temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. Gelukkig hebben wij 
voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje gezet om de winter door te komen!

GOED SMEREN
Smeer ’s ochtends en ’s avonds je huid lekker in 
met een extra dikke crème. Op deze manier breng 
je het vochtgehalte weer op peil en dat merk je! 
Dit beschermlaagje zorgt ervoor dat je nét even wat 
meer kunt hebben.
DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld 
een fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van 
je favoriete thee.
VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je 
haar geen goed. Verwen je haar daarom eens met een 
lekker masker! En vergeet niet om je haren goed te 
drogen voor je op een koude ochtend de deur uitgaat. 
Hierdoor kan je haar namelijk fl ink beschadigen.
DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche 
na een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche 
droogt je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te 
douchen en gebruik na het douchen nog een 
hydraterende bodylotion. Je huid is je dankbaar.
VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalm 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips  
  voor de winter

ONTMOET ONZE SPAANSE ADVOCATEN
SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ONROEREND GOED EN ONDERNEMERS 
Wij begeleiden u bij alle juridische kwesties op Ibiza. Neem gerust contact met ons op. 

U kunt ons ook bereiken in Nederland (Gimbrère Breda of Amsterdam).

ONROEREND GOED ADMINISTRATIE 
IN SPANJE

ARBEIDSRECHT

BELASTINGRECHT

PERSONEN- EN 
FAMILIERECHT

HUURRECHT LETSELSCHADE

PROCEDEREN 
IN SPANJE

STRAFRECHT

ONDERNEMINGS-
RECHT

ONZE SPECIALISATIES

ERFRECHT

Bezoek onze website voor verdere informatie over onze specialisaties: www.gimbrere.es

CONTRACTENRECHT

INCASSO

INFO@GIMBRERE.ES +34 (0) 93 272 50 98 (ES)   +31 (0) 76 514 05 05 (NL) WWW.GIMBRERE.ES
Barcelona • Marbella • Madrid • Amsterdam • Breda
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Express yourself
1. Sì Eau de Parfum Nacre Edition van Armani, € 140,-  www.armanibeauty.com

2. Organic Vegan Body Wash van Beauty Kitchen, € 9,99  www.hollandandbarrett.nl
3. Tas Charley Coral van SMAAK Amsterdam, € 309,-  www.smaakamsterdam.nl 
4. Phyto-Nature Firming Serum van Dermalogica, € 154,90  www.dermalogica.nl 

 5. Mesmerising Oudh Accord & Gold Eau de Parfum van Molton Brown, € 130,-  www.babassu.nl 
6. Blusher Eyeshadow Multi-Effect van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl
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BEAUTY/NEWS

7. Sparkling Body Powder van Urban Decay, € 35,-  www.urban-decay.nl
8. Rouge Pur Couture Fuchsia Allusion, € 38,50  www.ysl.com

9. Heart Defensor Eye <3 Palette van Pixi, € 23,50  www.debijenkorf.nl
10. nail polish rust-worthy van essie, € 9,99  www.essie.nl

11. Météorites Goldenland van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl 
12. The Repulp Gel van Novexpert, € 49,95  www.iciparisxl.nl

yourself Voor sommigen is de maand november grauw 
en eigenlijk niets aan. Voor ons niet, want we 

fl euren onszelf gewoon op met de mooiste 
beautyproducten. November is niet de start van 
een winterdepressie, maar van winterexpressie!
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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 zomerseizoen is nu toch echt voorbij, maar een nieuw 
en prachtig seizoen staat alweer voor de deur. Eerst de 
heerlijke winterperiode ervaren. De rust is wedergekeerd 
en de stranden zijn bijna leeg, dus heerlijk om er nu te 
wandelen. Bij de beachclubs die wel open zijn is van 
hectiek nu weinig meer te merken, dat is genieten hoor!

En dan... een hoogtepunt dit jaar was voor ons absoluut het 
muziekfestival Playing For Change Day op 22 september j.l.                      
Dit geweldige muziekfestival op het strand van Cala Llonga was er 
weer een om in te lijsten. Voor een nieuwe editie het komende jaar kun 
je 20 september 2020 alvast in je agenda zetten. Het is beslist de 
moeite waard om dit mee te maken. 
En over festivals gesproken: in 2020 zal een nieuw restaurant met een prachtige 
grote tuin geopend worden op Ibiza. Op deze locatie gaan wij het Mijn Tips Ibiza 
Festival organiseren. Veel muziek, eten, een markt en beleving zullen de speer-
punten worden. In januari 2020 zal een en ander bekend gemaakt gaan worden.

Wil je de komende winterperiode naar Ibiza? Dat is beslist de moeite waard, 
want er is zoveel om van te genieten. Bezoek daarom onze website
www.mijntipsibiza.nl/winter-op-ibiza/ om een beetje een idee te krijgen. 
Ook veel mensen hebben vragen over veilig autoverhuur.
Wil je hier meer over weten, mail ons dan op info@mijntipsibiza.nl
of kijk op www.mijntipsibiza.nl/autoverhuur/ 
Vertrouwd en veilig! Tot snel!  

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Ibiza leeft...
altijd en iedere dag!

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

WIJ STAAN 

IN HET 

VOORJAAR 

WEER VOOR 

JE KLAAR!
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Cueva de Ses Fontanelles, ook wel Cova de Vi (wijngrot) 
genoemd, dankt zijn naam aan het feit dat de grot 

jarenlang werd gebruikt voor de opslag van wijn die 
verder landinwaarts werd verbouwd. Het was de 
perfecte plek voor wijn, omdat de muren en de 

aangename temperatuur ervoor zorgden dat de wijn 
niet verzuurde.

Noord IbizaNoord IbizaOp avontuur in

EEN PRACHTIG 
UITSTAPJE VOOR 
NATUURLIEFHEBBERS!

BRUISENDE/TIP

BEREIKBAARHEID
De grot ligt net buiten het centrum van Sant Antonio en is 
makkelijk bereikbaar vanuit Cala Salada. Je volgt de weg naar 
Cala Salada en vlak voor je het strand op rijdt, neem je de 
laatste afslag rechts richting een onverharde weg. Na 
ongeveer 500 meter loopt de weg dood en moet je te voet 
verder. Parkeer de auto op een geschikte, handige locatie en 
loop het laatste stukje naar de grot! Het is ook mogelijk om bij 
de grot te komen via Punta Galera. Een heerlijke plek alleen 
al door het adembenemende uitzicht dat bijvoorbeeld een 
zonsondergang onvergetelijk maakt!

Noord Ibiza
TOERISTISCH PLEKJE
Tegenwoordig wordt de grot allang niet meer gebruikt voor 
het opslaan van wijn. Toen de grot in 1917 werd ontdekt 
door Henri Breuil, vond hij namelijk grote en mooie grot-
schilderingen die nu als toeristische trekpleister bekendstaan. 
Breuil beweert dat deze tekeningen stammen uit de 
bronstijd, zo’n duizend jaar voor Christus. Een plek waar 
de geschiedenis goed bewaard is gebleven dus! Naast 
de prachtige muurschilderingen die hier te vinden zijn, 
heb je vanuit hier een prachtig uitzicht over de zee en de 
mooie rotsachtige kustlijn van Ibiza!

Noord IbizaOp avontuur in
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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 staan 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 vier Casa Cook hotels, op Kreta, Kos, Rhodos én 
op IBIZA!

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

CASA COOK HOTELS
BRUIST/QUOTES

goede bui
Als het weer

niet meezit, zorg
dan zelf voor een

Volg ons op social media @IbizaBruist
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WERKT  
ADVERTEREN?

BRUISENDE/SAMENWERKING

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

Hoe ervaart een klant de samenwerking met Bruist? 
Hier proberen we achter te komen door vijf vaste vragen 
te stellen. Deze keer is Robert Raupach aan het woord. 

Hij is marketing & sales manager van Holland Casino 
Nijmegen en Eindhoven. Deze prachtige casino’s zijn 

maandelijks te vinden in vijf edities van Bruist.

Met 37 uitgaven en een oplage van bijna 250.000 magazines per maand is uitgeverij Nederland Bruist 
een succesvolle formule in diverse regio’s in Nederland, België én in Spanje. Ons streven is om uit te groeien 
naar minstens 50 edities. Onze visie is: ‘ondernemers helpen om op de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid omhooggaat’. Daarom komen de ondernemers in onze magazines en 
op onze website op een unieke manier aan het woord en in beeld.

Wil jij ook opvallend adverteren in Bruist? Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

ZEKER WETEN!

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Ik kende Bruist al vanuit het verleden. Ook kwam 
ik de magazines regelmatig tegen in de stad. 
Ik kwam in contact met een accountmanager 
van Bruist op een netwerkbijeenkomst en van 
het één kwam het ander.

Waarom heb je gekozen om te adverteren bij 
Bruist?
Wij willen graag zo hoog mogelijk scoren in de 
overweging van een consument bij de beslissing 
over vrijetijdsbesteding. Om ‘top of mind’ te zijn 
is adverteren één van de middelen die je kunt 
inzetten. Bruist is voor mij een magazine met sterke 
raakvlakken ten opzichte van de leisure branche. 
Hierdoor is het uiterst geschikt voor ons.

Robert Raupach

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
De samenwerking verloopt erg soepel. Het contact met
de accountmanager is prettig. Ook de deadlines, voor 
het aanleveren van materiaal voor verschillende edities, 
verlopen altijd goed.

Wat heeft het adverteren bij Bruist je opgeleverd?
We werken regelmatig met een actiecode of voucher en 
we merken dat deze dan ook geregeld wordt ingewisseld. 
Het klinkt wellicht een beetje old-school, maar zolang het 
doeltreffend is, neem ik dat graag voor lief. Daarnaast is 
het zo dat een bezoeker van ons casino, in de helft van 
de gevallen, op vrij korte termijn een bezoek plant. Het is 
daarom van belang dat wij voor de consument op zoveel 
mogelijk momenten en manieren zichtbaar zijn. In die 
mix speelt Bruist een grote rol.

Zou je Bruist aanbevelen aan anderen en waarom?
Dit doen wij zeker! Door de mix van verspreiding en 
uitgiftelocaties én de regionale targeting is Bruist zowel 
voor kleine als grote adverteerders erg interessant, al 
helemaal in de leisure branche.

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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VERGROOT UW KANSEN

www.binckspanje.com  
info@binckspanje.com 
+34 952 924 011 

BELEGGEN BRENGT RISICO’S MET ZICH MEE. JE INLEG KAN MINDER WAARD WORDEN.

LEER MEER OVER BELEGGEN BIJ BINCKBANK
WWW.BINCKSPANJE.COM




