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ROUTE 1 > IBIZA-STAD p. 18
Ibiza-stad heeft vele gezichten en contrasten. Tijdens 
deze route ontdek je de moderne en luxe jachthaven, de 
prachtige pleinen met leuke restaurants en de oude, 
idyllische straatjes van Dalt Vila. Deze oude stad staat 
niet zomaar op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

ROUTE 2 > SANTA EULÀRIA DES RIU p. 38
Een ultieme combinatie van stad, strand en cultuur. 
Alles dicht bij elkaar en de moeite waard om te zien! 
Wandel over de mooie boulevard en tegelijkertijd langs 
de kust. Santa Eulària barst van de lekkere restaurants, 
waardoor het ook culinair genieten wordt. 

ROUTE 3 > NOORDWEST-IBIZA  p. 58
Leer tijdens deze autoroute het platteland en de 
sfeervolle dorpjes van Ibiza kennen. Kom langs prachtige 
uitkijkpunten, lokale markten, goede bodega’s, intieme 
baaitjes en fijne restaurants. Dit is Ibiza zoals het veertig 
jaar geleden was.

ROUTE 4 > ZUID-IBIZA  p. 78
Beklim de hoogste top van het eiland, zie de magische 
rots Es Vedrà, eet paella met je voeten in het zand en kijk 
naar een mooie zonsondergang bij de zoutmeren. Deze 
autoroute laat het je allemaal beleven.  
De prachtige natuur staat hier absoluut centraal.

het beste van IBIZA in 4 routes
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Relax!

LOCAL

Best tips ever!

EVENTPLANNER &  
PRODUCER

Ibiza
EILAND

WERK & BEZIGHEDEN

Juliette geniet al zeven 
jaar van het eilandleven 
op Ibiza. In haar vrije tijd 
gaat ze graag hiken in 

de natuur bij Portitxol, 
couscous met verse vis 
eten in de verborgen 
baai van Utopia of 
bezoekt ze de zondagse 
hippiemarkt van Sant 
Joan. Ook vind je haar 
vaak op Cala Vedella, 
waar ze geniet van een 
verse pizza van Bon Sol.

Juliette Somers

TIME TO MOMO OP IBIZA

Stap je hotel uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. Weet 
waar je de lekkerste tapas van de stad eet of een lokaal geproduceerde wijn 
drinkt. Bij time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad of regio 
alleen de échte highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-
winkelstraten over en wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid 
meepikt, naar de leukste adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van 
elke seconde en haal alles uit je stedentrip!

NAAR IBIZA! 

Ibiza: het eiland dat bekendstaat om de grote clubs waar ’s werelds bekendste 
dj’s draaien, maar dat zo veel meer te bieden heeft. Je gaat de prachtige baaitjes 
ontdekken, kunt cocktails drinken terwijl je geniet van een schitterende zons-
ondergang, verborgen restaurants bezoeken waar alleen de locals komen, hippie-
markten afstruinen of door prachtige dorpjes rijden. Op Ibiza kan het allemaal. 
Of je nu met je partner op vakantie bent of met je vrienden of kinderen, je 
gaat je geen seconde vervelen op dit fijne eiland. Ben je benieuwd of het nog 
paradijselijker kan? Pak een dagje de boot naar Formentera, waar het water, voor 
zover mogelijk, nog blauwer is!

time to momo laat je lekker wandelen of rondrijden, om in je eigen tempo het 
eiland te ontdekken en de local lifestyle te beleven. Zonder dat je je hoeft voor te 
bereiden. We leiden je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, 
musea, baaitjes, winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. Dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.
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TAAL

De meeste bewoners van Ibiza spreken een variant van Catalaans met een 
Ibenico-dialect, en daarnaast ook Castiliaans, de meest voorkomende Spaanse 
taal. Omdat beide zowel op basisscholen als middelbare scholen apart van elkaar 
gebruikt worden, blijven beide talen bestaan. Dat kun je bijvoorbeeld nog goed 
merken aan menukaarten in restaurants en plaatsnamen op de verkeersborden; 
zo lees je in het Castiliaans ’Ibiza’, maar in het Catalaans ‘Eivissa’. In deze gids 
houden we het Catalaans aan.

EETGEWOONTES

De locals hebben de gewoonte om vluchtig te ontbijten met een kopje koffie 
en een sapje, en rond 11.00 uur een zoet broodje. Tussen 14.00 en 17.00 uur 
houden de meesten siësta en genieten ze van een uitgebreide warme lunch met 
familie of vrienden. Daarna wordt er nog een paar uur gewerkt. Het avondeten 
bestaat vaak uit een bocadillo (een stuk brood met verse worst of kaas) en wat 
olijven. 

PRAKTISCH

Met de vier routes in deze gids kun je te voet of met de auto in je eigen tempo 
de leukste plaatsen, dorpjes en baaitjes van het eiland ontdekken. De routes 
leiden je langs musea en bezienswaardigheden, maar laten je vooral ook zien 
waar je lekker kunt eten en drinken, shoppen, genieten en leuke dingen kunt 
doen. Op de overzichtskaart voor in de gids kun je zien door welke delen van het 
eiland de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt 
elk adres steeds uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route onge-
veer twee uur, en maximaal vijf uur. De afstand in kilometers vind je boven de 
routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresge-
gevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de ge-
middelde prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden 
zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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Zondag is een echte familiedag voor de eilandbewoners. Ze spreken vaak af bij 
een restaurant, waar ze uitgebreid met elkaar lunchen en de middag doorbrengen. 
Het luidruchtige gepraat van de Spaanse families kan je bijna niet ontgaan.

ZOMER & WINTER

Ibiza heeft heel duidelijk twee seizoenen. Het zomerseizoen loopt ongeveer van 
mei tot en met oktober. Gedurende het winterseizoen (november tot en met 
april) zijn de winkels en restaurants in het toeristische gebied vaak gesloten. Als 
je graag het bruisende Dalt Vila in Ibiza-stad wilt zien, maar de topdrukte wilt 
vermijden, ga dan in mei of eind september naar Ibiza. Dan zijn de temperaturen 
vaak ook heerlijk en is alles open.

NATUUR

Ibiza kent eigenlijk twee lentes: één in het voorjaar en één in het najaar. Rond 
oktober/november en februari/maart is het eiland groen en staan de planten volop 
in bloei doordat er meer regen valt. Een bekend en geliefd fenomeen op het eiland 
is de bloeiende amandelbloesem in februari/maart. Onder andere de vallei van 
Santa Agnès kleurt dan roze. Ook zie je dat in beide ‘lentes’ veel jonge dieren 
geboren worden, zoals lammetjes. Dubbel genieten dus!

BIJZONDER FESTIVAL

In het eerste of tweede weekend van mei vindt in en vlak bij de oude stad van 
Ibiza-stad, Dalt Vila, het meerdaagse Festival Medival plaats. Het staat er dan 
vol met kraampjes met lekker eten en specialiteiten en de oude stad is prachtig 
versierd. De verkopers zijn te bewonderen in traditionele kleding, die varieert 
van agrarische kledij tot oosterse pracht en praal, omdat Ibiza ook een geliefde 
plek was voor de Marokkaanse gemeenschap om naartoe te trekken.

NATIONALE FEESTDAGEN

Ibiza is onderdeel van de Spaanse eilandengroep de Balearen. Tijdens de feest-
dagen zijn vrijwel alle winkels gesloten. Naast dagen als Goede Vrijdag, Pasen, 
Pinksteren en Eerste Kerstdag kent Ibiza de volgende lokale en landelijke feest- en 
gedenkdagen:
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1 januari > Nieuwjaarsdag
6 januari > Driekoningen
1 maart > Dag van de Balearen
1 mei > Dag van de Arbeid
8 augustus > Dag van Guillem de Montgrí
15 augustus > Maria Hemelvaart
12 oktober > Columbusdag
1 november > Allerheiligen
6 december > Dag van de Grondwet van Spanje
8 december > Onbevlekte Ontvangenis van Maria

1 januari – Nieuwjaarsdag

Verwacht geen vuurwerkspektakel, maar ga naar een mooi restaurant of een bar 
om het jaar op feestelijke wijze dansend in te luiden. De locals eten tijdens de 
jaarwisseling bij elke klokslag een druif.

6 januari – Driekoningen

Waar we in Nederland en België Sinterklaas of Kerst vieren met cadeautjes, doen 
de Spaanse kinderen dat met Driekoningen.

1 maart – Dag van de Balearen

Op deze dag wordt gevierd dat de eilandengroep de Balearen een eigen auto-
nome regio is geworden van Spanje. 

8 augustus – Dag van Guillem de Montgrí

Als eerbetoon aan Guillem de Montgrí, verantwoordelijk voor de Catalaanse ver-
overing in 1235, wordt er om 23.00 uur een prachtige vuurwerkshow gegeven 
vanuit de haven van Ibiza-stad. Tip: vanuit Marina Botafoch, de haven ertegenover, 
heb je het beste uitzicht.

12 oktober – Columbusdag

In 1492 kwam de Italiaanse Columbus (in Spaanse dienst) aan in Amerika. Som-
migen geloven dat de ontdekkingsreiziger op Ibiza geboren is. Bij de rotonde van 
Sant Antoni de Portmany staat daarom het ‘ei van Columbus’.
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