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Deze moderne familievilla ligt in een zeer rustige 
en vredige omgeving tussen Roca Llisa en Cala 

Llonga en biedt een prachtig uitzicht op de 
omliggende bossen.

Bij binnenkomst vinden we de ruime woonkamer 
met een kachel die in de winter voor een 

aangename warmte in het hele huis zorgt. Van 
hieruit komen we in de grote eetkamer met een 

eettafel voor 10 personen en de open keuken. Er is 
ook een bijkeuken en een gastentoilet op deze 

verdieping. Vanuit de eetkamer leiden grote 
schuifdeuren naar het gedeeltelijk overdekte terras 
met zwembad. Een jacuzzi zorgt voor ontspanning 
en hier kunt u ook romantische avonden onder de 
sterrenhemel doorbrengen. Een trap in de entree 
leidt naar de eerste verdieping, waar zich de drie 

slaapkamers bevinden. De hoofdslaapkamer heeft 
een eigen badkamer en toegang tot een groot terras 

met uitzicht op het zwembadterras en de 
omringende bossen. De andere twee slaapkamers 

delen de tweede badkamer met douche. Daarnaast 
is er ook een onafhankelijk gastenverblijf achter het 
zwembad met een slaapkamer, een badkamer en 
een kitchenette. Het huis is ontworpen in een zeer 

moderne stijl en dankzij de ruime en open 
plattegrond zijn alle kamers licht en hebben ze veel 

natuurlijk licht. 

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

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI782
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE ca. 197 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 15.000 m²
SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 2
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 2.395.000,-

Familievilla tussen Roca Llisa en Cala Llonga
met prachtig uitzicht  



Het leven is beter 
met lekker eten!

ONZE KIP 
Onze kip wordt gemarineerd in een 
heerlijke saus bestaande uit meer dan 30 
kruiden en specerijen, daarna geduldig 
gegrilld op de rotisserie door onze 
deskundige spitmasters om u een malse 
perfect gekruide kip te bezorgen. Ja, we 
zijn gepassioneerd door onze kip! 

VOEDING & ANTIBIOTICA
Zodra de zon opkomt, krijgen onze 
kippen vers water en eten ze granen. 
Deze granen zijn 100% plantaardig. Onze 
kippen krijgen geen groeiversterkers en 
worden grootgebracht zonder gebruik van 
antibiotica.

ANDERE GERECHTEN
We serveren de beste Spare Ribs van het 
eiland, heerlijke Kip Sate, en nog een hoop 
andere gerechten om je vingers bij op te 
eten.

GERECHTEN ZONDER VLEES
Ook voor de vegetariers en veganisten 
hebben we voldoende keus, meerdere 
Salades, Falafel en een Beyond Burger om 
er maar een paar te noemen.

SECRET GARDEN
Aan de achterkant van het restaurant 
hebben we een heerlijke tuin, waar we 
net verbouwd hebben. Je kunt er ook 
met groepen terecht. 

TAKEAWAY en BEZORGEN
We hebben ook een takeaway service, 
waarbij je alle gerechten van de kaart 
kunt afhalen. Ook bezorgen is mogelijk, 
dit kan via 
www.ibiza-runners.com

SANTA GERTRUDIS
Ons restaurant bevindt zich in Santa 
Gertrudis, een heel charmant dorpje, 
midden in Ibiza, vol met restaurantjes 
en terrasjes. Er is bij ons voldoende 
parkeerruimte voor de deur.

ONTBIJT EN OPENINGSTIJDEN
We zijn elke dag de hele dag open, 
vanaf 9:00h. Behalve op zondag, dan 
beginnen we om 12:30h. Los van de 
gewone lunch en -diner kaart serveren 
we ook een heerlijk ontbijt, met juices, 
gezonde bowls, pancakes, tostis en nog 
veel meer lekkers.

Carrer Venda de Can Llatzer 19,
Santa Gertrudis de Fruitera
+34 971 197 364

Volg ons op Instagram: 
     lachickeriaibiza
www.lachickeriaibiza

NIEUWSGIERIG 
naar het menu 
of online bestellen
scan de QR-code

Het leven is beter 
met lekker eten!

Ons eten is leuk, lekker en voor iedereen. We hebben heerlijke 
gerechten voor veganisten, vegetariërs of alleseters. 

KOM BIJ ONS ETEN! 
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De zon  
komt op

Slaap lekker!
Faro de 

Punta Grossa

COLOFON  
UITGEVER 
Nederland Bruist
DIRECTIE 
Marcel en Lea Bossers 
CUSTOMER CARE
Nederland Bruist 076 711 5340 
TEKSTEN & EINDREDACTIE
Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE
Lea Bossers, Hester Hielkema
VORMGEVING 
Ron Schouwenaar 

CONTACT 
Nederland Bruist, Beneluxweg 45, 4904 SJ 
Oosterhout, 076 711 5340 bereikbaar van  
08.30 - 17.30 uur. Like ons op

nederlandbruist en nederlandbruist. 

ADVERTEREN?  
Bel Jop Franken op +31 613 750 748

GOOGLE TRANSLATE  
TO TRANSLATE INSTANTLY

Instant Camera Translation: Instantly 
translate text images by pointing your 
camera at it. 

Copyright Nederland Bruist ©2022.  
Het overnemen van artikelen als bedoeld  
in artikel 15 van het auteursrecht is niet 
toegestaan. Merknaam ‘BRUIST’ is 
eigendom van Nederland Bruist. 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van de 
hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. 

The app translates to up to 133 lanquages. 
Support for features varies by languages:
• Translate text: type to translate 

languages
• Offline: translate without internet 

connection
• Photo’s: Translate text into captured or 

imported photos 

Declaration on rights:
• Microphone for translating spoken text
• Camera to translate text via camera
• Photos for importing photos from yor 

library 
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Hoe fantastisch Ibiza in de zomermaanden ook is, een 
steeds grotere groep mensen kiest er heel bewust voor 
om juist in het najaar of de winter naar het eiland te 
trekken. Waarom? Omdat het er dan nog steeds 
geweldig is, maar wel een stuk rustiger dan in het 
hoofdseizoen. En niet alleen als je kijkt naar het aantal 
toeristen, maar ook als je kijkt naar de mensen die er 
wonen en werken. Ook zij hebben meer rust, kunnen 
even een stapje terug doen, genieten van hun eiland en 
delen dat gevoel maar al te graag met anderen.

Wij zelf kennen dat gevoel ook maar al te goed, want 
wat is Ibiza mooi deze tijd van het jaar en wat is het er 
nog steeds heerlijk aangenaam qua weer. Oké, de 
clubs hebben dan misschien wel hun deuren gesloten 
voor het seizoen, maar er zijn zo veel leuke 
alternatieven te vinden, waardoor je je op Ibiza echt 
nooit hoeft te vervelen. Mede dankzij al onze bruisende 
ondernemers, aan wiens verhalen we dan ook graag 
weer een mooi plekje bieden in deze nieuwste editie 
van Ibiza Bruist.

Disfruta!
Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist.

Bruisende lezer,
ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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¡Buen provecho!
Als we één ding kunnen leren van de Spanjaarden, dan is het 
wel hoe je van het leven kunt genieten. Helemaal als het op 

eten aankomt. Zijn wij in Nederland nog steeds vaak geneigd om 
even snel een boterham naar binnen te werken om vervolgens 

weer door te gaan, in Spanje neemt men meestal uitgebreid de 
tijd voor elke maaltijd. Want eten… daar moet je van genieten!

et is dan ook een beeld dat 
typerend is voor Ibiza (en 

de rest van Spanje): families en 
groepen vrienden die, helemaal in 
het weekend, gezellig met zijn allen 
ergens aan tafel zitten; eten, lachen, 
praten, drinken, en dat het liefst zo 
lang mogelijk. Helemaal tijdens de 
lunch, waaraan in Nederland over het 
algemeen wat minder aandacht wordt 
besteed, hoewel daar langzamerhand 
wel wat verandering in lijkt te komen.

Ben je op Ibiza, doe dan eens als de 
Spanjaarden. Beperk je tijdens de 

lunch niet tot een simpel broodje, maar 
bestel bijvoorbeeld eens een ‘menú del 
día’, oftewel het menu van de dag dat 
speciaal voor de lunch wordt geserveerd. 
Helemaal in deze tijd van het jaar krijg 
je dan bij heel wat (lokale) restaurants 
meerdere gangen geserveerd, plus een 
drankje, en dat alles voor een super 
betaalbare prijs. Natuurlijk kun je ook 
gewoon wat van de kaart bestellen en het 
zo gek maken als je zelf wilt, maar het 
zal je in veel gevallen nog verbazen hoe 
lekker – en kwalitatief goed – zo’n ‘menú 
del día’ bij heel veel restaurants is. 

H

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

13
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EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

MAISON LE VRAI Midden in het centrum van 
Ibiza Stad bevindt zich restaurant Maison Le 
Vrai. Zoals de naam al doet vermoeden, dompel 
je je hier onder in Franse sferen. Zowel qua 
setting, als qua menu, want de gerechten zijn 
hoofdzakelijk Frans georiënteerd, met hier een 
daar een eigentijdse, internationale twist. Hier 
kom je over het algemeen niet voor een snelle 
hap, met name ook doordat veel van de gasten 
na afloop van het tafelen nog even blijven 
‘hangen’ om gezellig verder te borrelen. MUSSET CAFÉ Ben je in Santa Gertrudis en zoek je een 

leuk plekje om te ontbijten, te lunchen of gewoon wat te 
drinken? Neem dan zeker eens een kijkje bij Musset Café. 
Het eten is hier bijzonder goed en het sfeertje is heerlijk 
relaxed, eigenlijk net als in de rest van Santa Gertrudis. Ook 
voor wie met kids op pad is, is dit trouwens een fijn plekje, 
want terwijl jij geniet van wat rust, kunnen zij zich heerlijk 
uitleven in de tegenovergelegen speeltuin.

RESTAURANTE CALA 
MARTINA Wil je met je voeten 
in het zand genieten van een 
keur aan specialiteiten uit de 
Spaanse (en Ibicenco) keuken? 
Dan ben je bij Restaurante Cala 
Martina aan het juiste adres. 
De locatie aan het gelijknamige 
strand is super, je hebt een 
fantastisch uitzicht over zee, de 
mensen zijn vriendelijk, het eten 
is heerlijk en de prijzen vallen 
ook nog eens ontzettend mee. 
Wat meer kun je nog wensen, 
zouden we bijna zeggen?!

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS

PROJECT SOCIAL Dit is zonder twijfel een van de 
populairste burgerrestaurants van het eiland. Maar… ook als 
je geen vlees eet, ben je hier meer dan welkom. Want naast 
hun ‘gewone’ burgers en andere vleesgerechten, serveren 
ze hier ook heel wat vegetarische en veganistische burgers 
en andere lekkernijen. Niet alleen het eten is hier overigens 
een aanrader, ook het interieur is een enorm pluspunt. Ga 
het dus vooral zelf eens ervaren als je in Santa Eulalia bent.

CHIDAS BAR AND CANTINA Heb je zin in Mexicaans? Of 
zoek je een plek om gezellig te borrelen en (onder andere) van 
heerlijke cocktails te proeven? Dan is Chidas Bar and Cantina 
in Ibiza Stad the place to be! Deze hotspot ligt weliswaar niet 
midden in het bekende gedeelte van het centrum van de stad 
(maar wel op slechts een steenworp afstand), maar het is zeker 
de moeite waard om hier toch eens een kijkje te gaan nemen 
en je inwendige mens te laten verrassen.

www.chidasbarandcantina.com

www.maisonlevrai.com
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LET YOUR PARTY
BEGIN HERE

Discopoint is een coole, te gekke loungebar en restaurant
in Platja D’en Bossa, vlak bij het strand.

Calle de La murtra 1, Ibiza  |  discopoint-ibiza@hotmail.com  |  +34 638 83 89 33
Cala Jondal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

HEB JIJ JE 

VAKANTIE AL 

GEBOEKT?

WE ARE READY 
TO WELCOME YOU
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¡Salud!
Het is inmiddels alweer november, wat op Ibiza automatisch 

betekent dat vrijwel alle grote clubs hun deuren hebben gesloten 
voor het seizoen. Mensen die speciaal voor de party’s naar het 

eiland komen, zullen deze maanden dan ook waarschijnlijk 
wegblijven, maar dat is eigenlijk zonde. Ook in het najaar en 

de herfst valt er namelijk nog steeds genoeg te beleven, ook op 
uitgaansgebied.

ant wie zegt dat je per se een 
grote club nodig hebt om een 

feestje te kunnen bouwen? Helemaal 
in Ibiza Stad heb je namelijk tal van 
leuke horecazaken die hun deuren het 
hele jaar door geopend houden. En dat 
zijn echt niet alleen de kleine barretjes 
waar hoofdzakelijk locals komen voor 
hun drankje, maar ook zaken met 
goede muziek, een super relaxte sfeer 
en de lekkerste cocktails.

Ook op het gebied van livemuziek heb 
je deze tijd van het jaar nog steeds 
volop keuze. Het mag dan misschien 
allemaal wat kleinschaliger zijn dan in 

de afgelopen maanden, dat maakt het voor 
veel mensen ook meteen een stuk leuker en 
toegankelijker. Het gaat er immers allemaal 
wat relaxter aan toe en Ibiza krijgt weer een 
beetje dat hippiegevoel van vroeger.

Overigens is het ook gewoon nog steeds 
heerlijk om ergens een terrasje te pakken 
en daar te genieten van een drankje en in 
veel gevallen ook nog de zon. In november 
zijn de temperaturen op het eiland immers 
nog steeds bijzonder aangenaam, dus 
maak daar gebruik van. Proost op het leven 
en pak meteen nog wat extra vitamine 
D mee als een boost voor de komende 
wintermaanden.

W
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DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

ZZYYXXWWVV
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CAFÉ DE HOECK Ben je tijdens 
je verblijf op Ibiza op zoek naar 
wat typisch Hollandse gezelligheid, 
Hollandse snacks en met een beetje 
mazzel ook nog Nederlandstalige 
muziek? Zoek dan niet verder, maar 
ga naar Café de Hoeck in Figueretas 
(op loopafstand van het centrum van 
Ibiza Stad). Reken maar dat je die 
oer-Hollandse gezelligheid hier meteen 
voelt, al helemaal als er belangrijke 
voetbalwedstrijden zijn of als de 
Formule 1 wordt gereden, want ook die 
worden hier uitgezonden.

THE RED LION LATE LOUNGE Heb je zin om wat te drinken, 
maar zoek je tegelijkertijd ook het nodige vermaak? Ga dan 
eens naar The Red Lion Late Lounge in Es Canar. Helemaal 
als je van karaoke houdt, kun je hier je hart ophalen. Zelf 
omschrijven ze zich als een van de best verborgen nachtclubs 
van het eiland en er is eigenlijk maar één manier om te 
ontdekken of dat ook echt zo is: ga het zelf eens ervaren en 
pak dan meteen ook even de karaokemicrofoon op. 

BAR ANITA Dit mag je met recht een begrip 
op het eiland noemen. Bar Anita, gelegen 
aan de doorgaande weg in San Carlos, is dan 
ook een van de oudste en meest bekende 
barretjes van Ibiza. Zeker eentje om op je 
must-visit lijstje te zetten om zo nog een 
beetje het sfeertje van het authentieke Ibiza 
te proeven. Let op: je zult zeker niet de enige 
zijn die hiernaartoe wil, kom dus op tijd als 
je een tafeltje wilt bemachtigen om wat te 
drinken en/of te eten.

OVERALL IBIZA Je moet er 
waarschijnlijk even naar zoeken, maar 
als je Overall Ibiza dan eenmaal hebt 
gevonden in Santa Gertrudis, dan zul je 
het waarschijnlijk met ons eens zijn: dit 
was de zoektocht meer dan waard. Zelf 
omschrijven ze zich heel duidelijk niet 
als een cocktailbar, maar dat ze heerlijke 
cocktails op maat serveren, is wel een 
feit. En het mooie is: ook het eten is hier 
super en wordt met heel veel passie 
bereid, dus je kunt er een compleet 
avondje uit van maken.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CLUBS

DRINK
GEZELLIG EEN DRANKJE DOEN

BAR COSTA Nog een must-visit voor als je in Santa 
Gertrudis bent: Bar Costa. Ook dit is al jaren een waar 
begrip op het eiland, vooral doordat het verhaal gaat 
dat hier vroeger veel Ibicenco’s kwamen die geen geld 
hadden om iets te eten te kunnen kopen. In plaats 
daarvan brachten zij hun zelfgemaakte schilderijen mee 
om die te ruilen tegen wat te eten. Waarschijnlijk kregen 
ze dan een broodje ham met tomaat of wat heerlijke 
manchego kaas, want dat zijn dé specialiteiten van Bar 
Costa.



De zon komt op
Een van de grote toeristische trekpleisters van Ibiza is zonder 

twijfel de zonsondergang. Aan de westkant van het eiland wordt dit 
natuurspektakel 365 dagen per jaar bewonderd en zelfs letterlijk 
toegejuicht. Maar wist je dat de zonsopkomst aan de andere kant 

van het eiland minstens even spectaculair is? Je moet er alleen wel 
even wat vroeger voor opstaan.

ommigen noemen de zonsopkomst 
zelfs een van de best bewaarde 

geheimen van Ibiza. De zonsondergang 
kom je immers op talloze foto’s tegen, 
maar de zonsopkomst… Misschien 
dat dat komt doordat mensen tijdens 
hun vakantie op het eiland wat minder 
geneigd zijn om vroeg op te staan, 
hoewel het dus zeker wel de moeite 
waard zou zijn om dat een keertje te 
doen. En zo extreem vroeg is dat nu ook 
weer niet. Een Google search maakt al 
snel duidelijk dat de zon op Ibiza op zijn 
vroegst om 6.26 uur opkomt (in juni) en 
in december en januari hoef je pas rond 

8.00 klaar te staan om dit schouwspel 
te bewonderen (op zijn laatst om 8.11 
uur).

Leuk idee: neem je ontbijt mee en ga 
heerlijk ’s ochtend vroeg picknicken op 
een mooi plekje aan zee – ergens aan 
de oostkant van het eiland – waar je 
een prachtig uitzicht hebt op de zons-
opkomst. De perfecte manier om je 
dag te beginnen. En vergeet dan vooral 
niet om ook wat mooie foto’s te maken, 
want net als de zonsondergang is dit 
ongetwijfeld een ervaring om nooit te 
vergeten.

S
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BRUIST
Deals

Ook deze maand hebben 
we weer enkele Bruist 
Deals samengesteld 
voor onze  lezers.  
Neem een kijkje op  
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer 
van mooie kortingen bij  
onze bruisende 
ondernemers.

SHOP

SPAANSE VLIEG
Het drankje, de Spaanse Vlieg, is 
beroemd dankzij zijn werking. Een 
paar druppels zijn genoeg om je 
libido te verhogen en je krijgt een 
ontzettend heerlijke boost. Je mixt 
eenvoudig een paar druppels met 
een drankje en het langdurige 
effect ga je snel merken, de 
vonken spatten ervan af.

PONCHE 
CABALLERO
Kruidige sinaasappellikeur uit de 
provincie Andalusië. De 
sinaasappelschillen, exotische 
vanille en kaneel, samen 
met andere kruiden, 
resulteren in een heerlijke 
likeur met een uniek aroma.

Ietsunieks!
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MORCILLA  
ACHORIZADA IBÉRICA
Fusie van Iberische bloedworst en Iberische 
chorizo. Herkomst: Extremadura. Heerlijk om rauw 
te eten, maar er zijn ook mensen die de worst in 
een stamppot verwerken om de smaak te 
versterken.

Zwenkbare ledlampjes 
in rvs look, met 
bewegingssensor en 
instelbare brandtijd 
van twintig seconden 
tot vier minuten. Ideaal 
om bijvoorbeeld onder 
het bed te monteren 
zodat er licht is tijdens 
het toilet- 
bezoek. Maar ook in de 
vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij 
de hand is, zijn deze 
lampjes erg handig. De lichtkleur is warmwit. Deze nachtlampjes 
worden geleverd in een set van twee stuks, inclusief trafo en 180 
cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES 
MET SENSOR

NU VOOR

€ 89,-

www.kastaccessoires.nl

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

Het boek ‘Laat het kaas niet van jr brood eten’ geeft, 
vanuit de eigen ervaring van de auteur, concrete inzichten 
om echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

Ps. dit boek kun je ook op de pdf bestellen, vraag naar de 
voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

JPhilipseAdvies

LOS EXTREMEÑOS  
markeert het begin van het familie-
bedrijf, waarin het traditionele en  
het vakmanschap voorop staan.  
Al generaties lang is het hun doel om  
het karakter en de persoonlijkheid van 
paprika te behouden. De kwaliteit is het 
resultaat van een zorgvuldige selectie  
en ambachtelijke productie van het 
paprikapoeder, zodat er niets te 
vergelijken is met dit poeder wat 
betreft. smaak, kleur en aroma.Scan 

de 
QR-code

TILL YOU DROP!

ZZYYXXWWVV
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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
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Bij binnenkomst, in de linkervleugel, biedt de 
villa een open, volledig uitgeruste keuken en 

eethoek, een lichte en gezellige woonkamer met 
open haard en toegang tot de buitenruimte. 

In de rechtervleugel bevinden zich de 
twee tweepersoons slaapkamers en de 

ouderslaapkamer met en-suite badkamer.

Vanuit de open woonkamer heeft u direct toegang 
tot het grotere en privégedeelte van de tuin waar het 
privézwembad en de barbecueplaats zich bevinden. 

Dit gebied is toegankelijk via de achterdeur van het 
pand en via de ‘camino’ die rechtstreeks naar het 

strand leidt, op slechts vijf minuten lopen. 

De woning is zeer goed onderhouden en biedt 
airconditioning in het hele huis, ideaal om het hele 
jaar door te wonen. U kunt uw voertuigen parkeren 
in de grote garage. Het terrein is volledig omheind. 

Privacy is gegarandeerd, evenals de grootst 
mogelijke veiligheid. Het huis is in uitstekende staat 

en kan onmiddellijk worden betrokken. 

De villa ligt vlakbij het dorp San Carlos en op slechts 
zeven kilometer van Santa Eulalia. De stranden van 

Cala Nova, Cala Llenya en Cala Mastella liggen op 
slechts enkele minuten afstand. Een perfecte 

ontsnapping naar het noorden van het eiland om te 
genieten van het echte Ibiza.

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

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI783
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 149 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  712 m²
SLAAPKAMERS 2
BADKAMERS 2
ZWEMBAD 1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 1.325.000,-

Prachtige villa vlak bij San Carlos, op
 enkele minuten van strand Cala Nova
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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 
geven ze iedere maand hun 
visie over het leven op Ibiza.

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

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Onze favoriete tips
Onze favoriete tips voor je vakantie.
Wij blijven je graag nieuws en tips geven op onze website 
www.mijntipsibiza.nl.    
                                                          
 Kijk eens op je favoriete link: 

• www.mijntipsibiza.nl/autoverhuur                                                              
Wij zorgen voor de beste auto voor als je op het eiland bent.

• www.mijntipsibiza.nl/stranden
We hebben een prachtig overzicht van de stranden voor je gemaakt 
om zo gemakkelijk je plekje te vinden.

• www.mijntipsibiza.nl/beachclubs                                                           
Hier vind je jouw favoriete beachclub. Je komt tijd tekort.

• www.mijntipsibiza.nl/restaurants 
 Een groot aantal fi jne plekjes om heerlijk uit eten te gaan.
• www.mijntipsibiza.nl/hotspots   

                                                        
Wij hebben de leukste tips voor je. Vooral eten en drinken speelt hierbij een grote rol. 
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Mijn Tips Ibiza.                                                                  
Of word lid van onze speciale vriendengroep: Mijn Tips Ibiza vrienden, waar je vragen 
kunt stellen als je op Ibiza bent.
Zoals altijd al gebeurt, blijf genieten op het mooie Ibiza en onthoud goed...

Disfruta La Vida !  

Eigenaren: Bas en Mira ] 085-2465777 | info@bmexperience.nl | www.bmexperience.nl 

KEN JIJ DE IBIZA WINTER RETREAT AL?
Wij, Bas en Mira van B&M 

Experience, hebben een 
ontzettend gaaf en exclusief 
programma samengesteld. 
Ben jij klaar voor de unieke 

Winter Ibiza Retreat 
bij B&M Experience?

Sneak peak: • Welkomstdrankje en een heerlijke brunch • Wellnessdagje 
& jacuzzi, massage, open haard, zwembad en good food & drinks! • Wim 
Hof workshop • Vitamine-zon! • Surprise avond met thema 
Flower Power op een unieke locatie • En nog veel meer…

Wij regelen je ticket, halen je op van de airport en laten je 
de unieke Ibiza Winter Retreat beleven. 

Ben jij benieuwd naar het volledige programma? Stuur dan 
een mailtje naar info@bmexperience.nl zodat wij je kunnen 
inspireren. Deze unieke retreat is alleen direct via ons te 
reserveren. 

Save the date: 25 t/m 29 november 2022: 4 nachten, 5 dagen
Aankomst 10.00 uur - Vertrek 21.00 uur
(Mocht je deze data niet kunnen, hebben wij alsnog een doorlopend winterprogramma in 

petto. Dus grijp sowieso deze kans om deze winter nog te genieten van de Spaanse zon) 

Wil jij meer weten over Bas en Mira van B&M Experience? Lees dan gauw 
meer op www.bmexperience.nl

Beleef je mooi� e leven!

Mira & Bas

Wij zijn heel 

het jaar geopend 

voor verblijf en 

activiteiten!
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hoe word je rijk?
Als klein meisje wist ik het al: ik wilde rijk worden. 
Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Wel zijn 
er specifi eke gebeurtenissen in mijn leven geweest, 
die mijn toekomstdromen hebben versterkt.

Als klein meisje bezocht ik een prachtige villa. Zelf woonde 
ik in een simpel huis met een spirituele inrichting. De villa 
die ik bezocht, was een oase van rust. Dit bezoek heeft een 
grote invloed gehad. Nu woon ik in een soortgelijke woning. 

Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Als jong meisje begon 
ik al mijn leven te visualiseren. Ik kon uren wegdromen 
en voelen dat mijn leven er zo uit zou zien. De kunst van 
visualisatie is dat je niet alles moet uittekenen. Het gaat 
vooral over voelen dat je er al bent. Vertrouwen hebben 
dat het goed komt en de rest loslaten. Alles 
wat ik in mijn carrière met pen, papier en 
berekeningen heb bedacht, is mislukt. Alles 
heb ik bereikt door erop te vertrouwen 
dat de juiste mensen, situaties en 
aanbiedingen op mijn pad komen. 
Ik volg mijn hart. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

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

Sta jij open voor Munay-Ki?

 
Met  elke inwijding open je een nieuwe deur in je 
proces van versnelde evolutie naar bewustwording, 
onvoorwaardelijke liefde en naar wie en wat je bent. 
Naar passie om je ware bestemming te kunnen 
manifesteren en volledig in harmonie te kunnen leven 
en telkens dichter bij het bewustzijn van eenheid te 
komen. 

Munay-Ki bestaat uit een serie van negen 
energetische inwijdingen of rites. Deze zijn 
afkomstig van de Q’ero, een volk dat hoog in 
de Andes leeft en rechtstreeks afstamt van de 
Inca’s. 
Het is een reis op weg naar wie je in wezen 
bent en een reis weg van de illusie van 
afgescheidenheid, terug naar het 
bewustzijn van eenheid. 

MEER INFO?
Scan dan de 

QR-code

Onderga samen met TAYTANCHIS de reis! Meld je nu aan!

Wolf Rappard

Munay-Ki zorgt voor een grote schoonmaak in ons totale energielichaam. Dit is een 
verzameling van alles wat we zijn en wat we hebben meegemaakt. Door dit energieveld 
schoon te maken kunnen we het verleden loslaten en ons klaarmaken voor de tijd die 
komen gaat.
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Slaap lekker!
De herfstmaanden vormen voor steeds meer mensen de 

favoriete tijd van het jaar om naar Ibiza te komen voor een 
heerlijk verblijf. Een ontwikkeling waar gelukkig ook een groot 
aantal hoteleigenaren op inspeelt door langer hun deuren open 

te houden of zelfs het hele jaar door geopend te blijven. De 
keuze aan hotels is daardoor ook in november nog steeds zeer 

uitgebreid.

root voordeel van deze maand 
is dat de luxere hotels die in het 

hoogseizoen nog de hoofdprijs vroegen, 
nu vaak een stuk aantrekkelijker geprijsd 
zijn, terwijl ze gewoon dezelfde luxe en 
comfort bieden. Maak daar dus gebruik 
van, als je wel van een beetje luxe houdt. 
Hoeft het van jou allemaal niet zo luxe 
te zijn, ook dan heb je op Ibiza volop 
keuze, want het eiland biedt, zoals we 
telkens maar weer blijven herhalen, voor 
iedereen wel wat wils.

Kies je voor een hotel in Ibiza Stad, dan 
word je ook in november nog omringd 

door het bruisende stadsleven. Kom je 
juist naar het eiland voor de rust en de 
mooie natuur en stranden, selecteer 
dan bijvoorbeeld een accommodatie 
in het noorden en gebruik deze als 
uitvalsbasis om de mooiste plekken 
te ontdekken. Overigens hoeft dit 
niet per se een hotel te zijn, want 
er worden ook nog volop huizen en 
appartementen verhuurd waar je alle 
vrijheid hebt om op jouw eigen manier 
van je verblijf op Ibiza te genieten. En 
dat je zult genieten is een feit, want 
Ibiza is deze tijd van het jaar misschien 
wel op zijn mooist.

G

STOP
EN KOM TOT RUST!

333333
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STOP
EN KOM TOT RUST!

IBIZA GRAN HOTEL Nog zo’n pareltje bij het havengebied van Ibiza Stad: het Ibiza Gran Hotel. De 185 kamers en suites 
bieden stuk voor stuk het comfort en alle voorzieningen die je van een vijfsterrenhotel mag verwachten. Hetzelfde geldt voor 
alle andere faciliteiten, zoals de zwembaden, de wellness en de verschillende restaurants waar je hier uit kunt kiezen. Heb je 
geen zin om continu in het hotel te verblijven, dat komt dan goed uit! Het levendige centrum van Ibiza Stad ligt namelijk op 
slechts een steenworp afstand.

BARCELÓ PORTINATX Ga jij op vakantie zonder 
kids en ben je op zoek naar rust? Dan is het adults 
only viersterrenhotel Barceló Portinatx wellicht dé 
perfecte keuze voor jou. Dit moderne hotel bevindt 
zich op slechts honderd meter van het mooie strand 
van Portinatx, in het rustige noorden van het eiland. 
Laat je echter niet afschrikken door het woord rustig, 
want in de omgeving valt meer dan genoeg te zien, 
doen en beleven en ook het hotel zelf biedt tal van 
faciliteiten voor een heerlijk verblijf.

INNSIDE BY MELIA 
IBIZA Op slechts een paar 
kilometer van San Antonio, 
op een schitterende plek in 
San Antonio Bahia, kun je 
als gast inchecken bij het 
viersterrenhotel INNSiDE by 
Melia Ibiza. De stijl van dit hotel 
laat zich het best omschrijven 
als hip en modern en volgens 
veel van hun gasten vormt het 
dakterras (met infinity pool) de 
perfecte plek om van de voor 
deze zijde van het eiland zo 
‘beroemde’ zonsondergang te 
genieten.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS

IBIZA CORSO HOTEL & SPA Vlak 
bij jachthaven Marina Botafoch 
vind je het luxueuze viersterrenhotel 
Ibiza Corso Hotel & Spa, met 
een spectaculair uitzicht over het 
havengebied. De perfecte locatie 
als je op zoek bent naar luxe en 
comfort, maar toch dicht bij het 
bruisende leven van Ibiza Stad in de 
buurt wilt zitten. Als gast zal het je 
hier aan niks ontbreken. Integendeel 
zelfs, als je hier eenmaal hebt 
ingecheckt, dan wil je waarschijnlijk 
nooit meer naar huis.

EL PUERTO IBIZA HOTEL SPA Op slechts een paar 
honderd meter van het (oude) centrum van Ibiza Stad 
bevindt zich viersterrenhotel El Puerto Ibiza Hotel Spa. 
De perfecte uitvalsbasis voor wie de stad wil verkennen 
of bijvoorbeeld een dagtochtje naar Formentera wil 
maken, want de ferry vertrekt hier vlakbij. Leuk om te 
weten: onder het hotel bevindt zich Teatro Ibiza en op 
het dak vind je het rooftop terrace Bona Vista Social 
Rooftop vanaf waar je een fantastisch uitzicht hebt.

www.melia.com
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Avond licht van Eivissa



Playa Talamanca
Vlak boven Ibiza Stad vind je Playa Talamanca, een uitgestrekt 

wit zandstrand van maar liefst achthonderd meter lang. Het 
mag dan misschien niet de meest idyllische baai van het eiland 

zijn, het strand is wel enorm populair, zowel onder de locals 
als toeristen. Gelukkig is het zo uitgestrekt dat er altijd wel een 

plekje te vinden is om je handdoek neer te leggen.

ocht je het water in deze tijd van 
het jaar al iets te koud vinden 

om nog te gaan zwemmen, dan is het 
nog steeds een aanrader om eens 
een kijkje te gaan nemen bij Playa 
Talamanca. Grenzend aan het strand 
bevinden zich namelijk tal val leuke 
restaurants en barretjes waarvan een 
deel het hele jaar door geopend is. 
Bovendien loopt er langs het gehele 
strand een houten pad dat zich perfect 
leent voor een mooie wandeling langs 
de baai. En vind je de temperatuur van 
het water wel nog steeds aangenaam, 
dan is dit ook het perfecte strand om 
eventueel met je kids naartoe te gaan. 

Doordat het water slechts geleidelijk 
dieper wordt, kunnen zij heerlijk spelen 
aan de waterrand terwijl jij een duik 
neemt of ontspant op het strand.

Zomers bruist het hier trouwens pas 
echt van het leven. Het strand ligt 
gezellig vol, er staan strandbedden voor 
wie liever niet op een handdoek ligt en 
ook op het gebied van watersporten is 
hier van alles mogelijk. Zo worden er 
kajaks en sup boards verhuurd en ligt 
de baai ook vaak vol met de mooiste 
(zeil)boten die hier voor anker gaan.

M
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Faro de 
Punta Grossa

Vlak bij Cala San Vincente, in het noorden van Ibiza, vind je Faro 
de Punta Grossa. Of liever gezegd, de restanten van deze oude 

vuurtoren die overduidelijk niet meer in gebruik is. De wandeling 
ernaartoe is op zijn zachts gezegd pittig en niet geheel zonder 
gevaar, maar als je het aandurft, dan word je meteen duidelijk 

dat dit ooit een prachtige vuurtoren moet zijn geweest.

aro de Punta Grossa, een 
ontwerp van ingenieur Emili 

Pou, werd gebouwd in de periode 
van 1847 tot 1870. De vuurtoren 
moest in 1916 echter alweer voorgoed 
zijn lichten doven, omdat de locatie 
uiteindelijk toch niet zo goed gekozen 
bleek te zijn. Daarna schijnt de 
vuurtoren nog een tijdje te zijn gebruikt 
als schoolgebouw, maar toen ook 
die functie verdween, raakte het 
bouwwerk compleet in verval. En niet 
alleen de vuurtoren, ook de toch al zo 
gevaarlijke en lange weg ernaartoe. In 
de loop der tijd is daar steeds minder 

van overgebleven, waardoor het steeds 
moeilijker wordt om de vuurtoren over 
land te bereiken. Durf je die wandeling 
desondanks aan, dan moet je daar niet 
te lang meer mee wachten, want er 
wordt verwacht dat de vuurtoren binnen 
afzienbare tijd alleen nog maar via het 
water te bereiken zal zijn. Hoogtevrees 
kun je tijdens deze uitdagende 
wandeling trouwens ook niet gebruiken, 
want de afgrond naast het soort van 
pad dat er is overgebleven, is behoorlijk 
diep. Trek dus in ieder geval schoenen 
aan met een goede grip, om uitglijden te 
voorkomen.

F

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

414141

Must-visit voor de echter durfal
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& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

PUIG DE MISSA Op een heuvel vlak bij Santa Eulalia staat 
de zestiende-eeuwse witgekalkte kerk (en tegenwoordig ook 
museum) Puig de Missa, omringd door (eveneens) witgekalkte 
huisjes en het oude kerkhof. Hier ervaar je nog hoe het oude 
Ibiza eruit moet hebben gezien en de locatie staat bovendien 
garant voor een prachtig uitzicht over de wijde omgeving. We 
kunnen je het dan ook zeker aanraden om een keer de (korte) 
wandeling naar Puig de Missa te maken.

CASITA VERDE Wist je dat… je op Ibiza zelfs een echte eco-farm en soort van commune in één kunt vinden? Bij Casita  
Verde, op het platteland van Sant Josep, wonen, werken en leven mensen van verschillende nationaliteiten samen op (zo  
veel mogelijk) zelfvoorzienende wijze. Ben je benieuwd naar hoe het er hier aan toegaat? Casita Verde is te bezoeken, maar 
dan wel uitsluitend op afspraak. 

CAFÉ CALETA DRINKEN Dat je in Spanje heel wat ver-
schillende soorten koffie kunt bestellen, mag duidelijk 
zijn. Ibiza heeft op dit gebied zelfs zijn eigen specialiteit: 
café caleta. Deze sterke koffie wordt geserveerd met 
rum of cognac en een beetje citroen en sinaasappel en 
is ooit ‘uitgevonden’ door de vader van de oprichter van 
het gelijknamige restaurant Sa Caleta. Maar inmiddels 
kun je op heel wat meer plekken van deze specialiteit 
genieten.

S’ARGAMASSA AQUADUCT Op Ibiza vind je, zoals je misschien 
al weet, tal van historische bezienswaardigheden, zo ook in Santa 
Eulalia. Een echte must-visit is wat ons betreft het S’Argamassa 
Aquaduct dat nog stamt uit de Romeinse tijd. Destijds voorzagen 
de Romeinen zichzelf via dit ongeveer 425 meter lange aquaduct 
van water uit een beek en nog steeds is het een zeer indrukwek-
kend bouwsel dat je zeker even moet gaan bekijken als je in 
Santa Eulalia bent.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN

32 RUTAS VERDES Op Formentera, 
het ‘kleine zusje’ van Ibiza, zijn heel wat 
mooie wandelingen te maken. Wie geen 
zin heeft om op de bonnefooi erop uit 
te trekken, kan kiezen voor een van de 
32 Rutas Verdes die je leiden naar de 
mooiste en meest bijzondere plekken van 
het eiland. Of je nu zin hebt in een pittige 
wandeling of gewoon even een klein 
stukje wil lopen, maakt niet uit, er is een 
route voor elk niveau. 



4544

Uw aankoopmakelaar op 
Ibiza en Mallorca
Royal Estates is een ervaren makelaarskantoor gelegen in 

het hart van de stad Ibiza. Ons team bestaat uit specialisten 

van verschillende nationaliteiten en wij helpen u graag bij 

de zoektocht naar een koopwoning op het prachtige Ibiza of 

Mallorca. Door onze persoonlijke aanpak en advies bieden wij 

een uitstekende service en ondersteunen wij je gedurende het 

gehele traject.

GENIET MET ONS VAN DE BALEARISCHE EILANDEN!

Wij vinden uw droomwoning

Calle Canario

La Brise 
Talamanca

VANAF € 675.000

€ 3.800.000 TURN-KEY

Op korte afstand van Ibiza-stad, 
gelegen in het mooie dorpje Jésus, 
vind je dit gloednieuwe, moderne 
en luxe appartementencomplex. 
Twee van de vijf appartementen 
zijn reeds verkocht.

Op loopafstand van de baai 
van Talamanca vind je twee 
ultramoderne villa’s genaamd 
“La Brise”. Breng het plezier van 
wonen naar een volgend niveau.

MEER PROJECTEN ZIEN? GA NAAR WWW.ROYALESTATES.COM

Casa Bloom
PRIJS OP AANVRAAG

UITGELICHT

Uw aankoopmakelaar op 
Ibiza en Mallorca
Royal Estates is een ervaren makelaarskantoor gelegen in 
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Mallorca. Door onze persoonlijke aanpak en advies bieden wij 
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Twee van de vijf appartementen 
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van Talamanca vind je twee 
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wonen naar een volgend niveau.
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Casa Bloom
PRIJS OP AANVRAAG

UITGELICHT



Bewaar uw bagage in Figueretas, Ibiza.
Makkelijk, slim, 100% veilig.

Online boeken
Aarzel niet, reserveer uw locker 

in minder dan 5 minuten!

Laat uw bagage achter
En heb toegang tot uw locker 

zo vaak als uw wilt.

Geniet van uw tijd
Voel u vrij om te handelen en 

profi teer van elk moment

VERSPIL GEEN TIJD 
TIJDENS UW VAKANTIES.

Check beschikbaarheid
Via de QR-code!

W W W. E A S Y L O C K E R S I B I Z A . C O M

Wil je genieten van de echte authentieke 
Ibiza-sfeer waar Playa D’en Bossa bekend om staat?

Stop bij Tantra Ibiza.

BE PART OF IT
Tantra Ibiza edfc Pepe, Ctra. de Platja d’en Bossa, 8, 07817 Eivissa, Illes Balears

www.tantraibiza.com  |        tantraibiza

drinkscorneribiza@gmail.com  |  +34 650 72 84 84  |  www.drinkscorneribiza.com

FEESTJE!

Bestel nu 
online via 
onze webshop!

WAAR U OOK BENT!

Ons bedrijf werkt al jaren op het grondgebied van Ibiza en selecteert 
de beste merken sterke drank en dranken voor al onze klanten.

Hiervoor hebben wij de scherpste prijzen op de markt en streven wij 
ernaar om een snelle levering direct bij u thuis, in uw villa of op uw boot 
te kunnen garanderen. Uw tevredenheid is onze beste beloning.

DELIVERY 
SERVICE

C/Quarto' de Portmany N.1 07800, Ibiza   |   restauranteamerica1982@gmail.com   |   +34 971 30 34 38

Volg ons op     restauranteamericaibiza
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RECEPT
HEERLIJK SAMEN ETEN

INGREDIËNTEN
 500 gr half-om-half gehakt

1 ei
5 eetlepels paneermeel  

peper en zout
snuf paprikapoeder

snuf oregano
bosje verse peterselie

2 sjalotjes
 2 teentjes knoflook 

½ rode peper
500 ml gezeefde tomaten

1 theelepel suiker 

Meng het gehakt met het ei, 
paneermeel, 1 teen knoflook, 
peper, zout, paprikapoeder en een 
snuf oregano en de helft van de 
peterselie. Is het mengsel nog erg 
nat, dan kun je wat extra 
paneermeel toevoegen. Draai er 
kleine balletjes van. Verhit een 
beetje olie of boter in een pan en 
bak de gehaktballetjes mooi bruin 
in circa 12 minuten. Zet het vuur in 
het begin hoog en als de balletjes 
een mooi korstje hebben, laat je ze 
verder garen op laag vuur.

Kruidige gehaktballetjes in een licht pittige Spaanse tomatensaus, 
een heerlijk hapje dat niet mag ontbreken bij de tapas!

Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus

Albondigas

Verhit ook wat olie of boter in een 
andere pan en fruit hier de 
gesnipperde sjalotjes in aan. Voeg de 
andere teen knoflook in kleine stukjes 
toe en de rode peper naar smaak. 
Fruit dit een paar minuten aan en 
voeg dan de gezeefde tomaten toe. 
Breng de saus op smaak met suiker, 
peper en zout. Voeg als laatste nog 
wat verse peterselie toe. Doe dan de 
balletjes bij de saus en schep alles 
goed om. Lekker als tapas hapje of 
met wat brood of rijst.
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5150 5150 51

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-2-5.

9  6  7  2  2  4  6  1  2
5  9  2  6  5  3  8  8  8 
4  9  5  6  4  9  9  4  2 
8  5  9  1  4  8  3  9  2
7  3  2  2  6  6  3  2  4
9  3  1  5  2  1  3  5  1 
9  9  8  5  2  4  2  4  1 
7  1  3  7  9  6  5  4  6 
9  5  3  9  1  1  5  7  3

Wat is er in de herfst nu fi jner dan 
je samen op de bank te nestelen en 
de tijd te verliezen met een Bruist 
magazine? Terwijl wind en regen om het 
huis gieren, zit je fi jn bij elkaar met een 
zelfgemaakt warm drankje en herfstig 
hapje binnen handbereik. En wat 
kun je nu het beste doen tijdens het 
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online) 
bladeren door deze editie van Bruist en 
puzzelen voor mooie prijzen. 

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand 'geheugen'.
De oplossing van vorige maand was najaar.

PUZZELPAGINA Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 

parfum 
verleiding 
lekker 
geuren 

dames 
heren
musk 
extreme

v w e n f j s o r p j
e x o x u t n k x i w
r t v a t t u z c x q
l k p p a r f u m g a
e e s b d h e m q c j
i w k u a t p m r k n
d g v k m w k p e f k
i e i h e r e n b b i
n g l a s r g z s f c
g t y s t v q j l w h
o p o n w n o r a p u

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.ibizabruist.nl.
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