knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Mar y Sol
La Cava
Vara de Rey
Plaça del Parc
La Taberna
Locals Only
Oliver
La Brasa
Hanamer
Biscuit
Bar C’an Rafal
Taar Willoughby
Can Gourmet
Mercat Vell
Croissant Show
Dalt Vila
La Scala
Museu Puget
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera
Catedral de Santa María
Cinema Paradiso
S’Escalinata Ibiza
La Dispensa
La Oliva
Star Ibiza
Vivi’s creamery
Marney & Me
Bai Bai Tapas
Tender
Haven Ibiza-stad
Can Vinyes
Wakame Ibiza
La Canela
Parc de la Pau
Mercat Nou

ROUTE
ibiza-stad
OVER DE ROUTE

Tijdens deze wandeling zie je zowel recent ontwikkelde plekken, zoals de prachtig verbouwde
haven, als de authentieke straatjes van Dalt Vila. Vanaf de top van de oude stad heb je
schitterend uitzicht over de haven en de overzijde van de stad, genaamd Marina Botafoch.
Daar verblijft veelal het jetsetpubliek. Wil je de drukte vermijden? Ga dan ’s morgens de stad
in. Maar weet dat de stad tijdens de zomermaanden pas ’s avonds echt tot leven komt.

DE WIJKEN

Ibiza-stad heet in het Catalaans Eivissa. De meeste eilandbewoners (50.000) wonen in Ibizastad vanwege de grote werkgelegenheid bij de vele bedrijven die hier gehuisvest zijn. Hartje
zomer verdubbelt het aantal inwoners, dan komen er werknemers speciaal voor de
zomermaanden naar het eiland. De stad heeft een oppervlakte van 11 vierkante kilometer en
kent een aantal zeer geliefde stranden, waaronder Talamanca en Playa d’en Bossa. Ook de
populaire clubs Pacha, Ushuaia, Hi, Hardrock Hotel en Lio liggen in Ibiza-stad.
De recent verbouwde haven heeft nog meer plek gemaakt voor luxe jachten en boten. Zeker
gedurende de zomerperiode liggen hier de duurste en meest luxueuze jachten te pronken. In
deze voormalige arbeiderswijk woonden vroeger degenen die het niet konden betalen om
binnen de stadsmuren te wonen. Tegenwoordig is het een gezellige buurt met boetieks,
restaurants en barretjes waar je je uitstekend kunt vermaken en waar toeristen maar al te
graag hun avonden doorbrengen.
De oude stad, Dalt Vila, is in 1554 voorzien van stadsmuren om de stad te beschermen tegen
indringers. Deze hoogst gelegen wijk van Ibiza-stad is ook de mooiste: prachtige idyllische
straatjes, sfeervolle restaurantjes, de mooie kathedraal en ondergrondse gangen waardoor je
de top van de heuvel kunt bereiken. Vanaf hier heb je schitterend uitzicht over de wijde
omgeving. Als je de oude stad gaat beklimmen, doe dan goede schoenen aan vanwege de
gladde keitjes. En ga bij voorkeur ’s morgens of ’s avonds. Hartje zomer is het midden op de
dag veel te warm. Dalt Vila heeft een aantal bijzonder goede restaurants en de sfeer is
buitengewoon romantisch; het is echt een aanrader om te gaan dineren op een mooie
zomeravond.
De wijk tussen het uiterste puntje van de haven en Dalt Vila heet Sa Penya. Deze voormalige
visserswijk ligt prachtig aan zee in de stad, maar hier wonen veelal de armste mensen.

Vroeger was de buurt in handen van vissers die graag dicht bij de haven wilden wonen. Nu
wonen er veelal zigeuners met sociale problemen. Daarom doe je er echt verstandig aan deze
wijk te mijden. Alleen enkele uitgaansstraatjes zijn ’s avonds prima te bezoeken, omdat het
dan druk is op straat.

WEINIG TIJD

Vara de Rey + Plaça del Parc + Dalt Vila + De haven + Mercat Nou

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.80 km)

Neem de eerste rechts en eet je broodje op in het mooie Parc de La Pau 34 35 .

Je begint bij de haven. Na een kopje koffie 1 wandel je rechtdoor door Avenida de Bartumeu
Ramon i Tur. Ga rechts en loop langs het leuke restaurant La Cava 2 aan het plein Vara del
Rey 3 . Vanaf het plein steek je door naar Plaça del Parc 4 , waar je voordelig en lekker kunt
eten 5

6 . Verlaat het plein naar Carrer de Pere Sala en neus even in de mooie

decoratiewinkel Oliver 7 of geniet van een romantische maaltijd tussen de kristallen 8 . Sla
linksaf en meteen rechtsaf en shop leuke accessoires en kleding 9 10 . Ga links op Carrer del
Bisbe Cardona voor een betaalbaar diner 11 of shop hier een bohemian jurk 12 . Toch meer zin
in een broodje to go? Dat krijg je om de hoek 13 . Ga rechts en sla aan het eind van de straat
linksaf naar Carrer d’Antoni Palau 14 . Eet het beste croissantje van het eiland 15 . Sla rechtsaf
richting de stadsmuur om Dalt Vila 16 te betreden. Loop de oude stadsmuur op en sla zodra je
kunt direct linksaf. Aan je rechterhand zie je algauw het rustieke restaurant La Scala 17 . Loop
via Carrer General Balanzat, Carrer Santa Maria en Carrer Major omhoog om een bezoek te
brengen aan Museu Puget 18 . Via Carrer Major en Plaça de la Catedral loop je naar
Museu Arqueològic 19 . Daarna zet je de beklimming voort naar de top waar je de Catedral de
Santa María 20 vindt. Na de kerk sla je rechtsaf en loop je over de stadsmuren naar Baluard
Sant Pere 21 . Sla rechtsaf om over de afdalende trappen uit te komen bij S’Escalineta 22 . Ga
links naar Carrer Sant Antoni en rechtsaf naar Carrer Santa Creu om stijlvol te dineren 23 24 .
Loop rechtdoor naar Plaça de Vila. Tijd om de oude stad te verlaten, via dezelfde poort als
waar je binnen bent gekomen. Loop rechtdoor langs de kleine markthal naar Carrer del Mestre
Joan Mayans voor casual mannenkleding 25 en bestel een heerlijk ijsje 26 . Ga even links voor
een leuke kledingwinkel 27 . Loop terug, ga links naar Carre de Josep Verdera en ga Carrer
Enmig in voor wat lekkere tapashapjes 28 . Ga links naar de boulevard en bestel een burger bij
Tender 29 aan de prachtige haven 30 . Vervolg de route en ga links op Carrer de Guillem de
Montgrí voor een rieten tas 31 . Ga links naar het straatje Carrer de sa Creu. Via Carrer de Mar
en Carrer d’Anníbal loop je terug naar Plaça del Parc. Steek het plein over naar Carrer des Caló
d’en Reial voor sushi 32 . Aan het einde van de straat ga je rechts, en dan de eerste links. Ga
rechts bij Carrer d’Extremadura en links bij Carrer d’Arago voor een beroemde bakkerij 33 .
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1 MAR Y SOL - ETEN & DRINKEN

Mar y Sol is een ideaal café voor een kop koffie, vers sapje, broodje of een cocktail in het hart
van de bruisende stad en haven. Niet duur, altijd gezellig en je kunt genieten van de boten die
vanuit Formentera aanmeren aan de kade van Ibiza-stad. De setting is sfeervol tussen de
palmbomen op de houten vlonders; het zorgt zelfs voor een tropisch vakantiegevoel.
carrer lluís tur i palau 22, +34(9)71-312826, dagelijks 8.30-1.00, lunch € 10, bus l12, l15 ibiza
port
2 LA CAVA - ETEN & DRINKEN

Vara del Rey heeft aardig wat cafés en restaurantjes, maar dit toffe plekje ziet er stoer en
chique uit met het leuke terras en houten interieur. En het is ook nog eens zeer betaalbaar. Bij
La Cava lunch of dineer je op het mooiste plein van Ibiza. Laat je verrassen door het menu del
día te bestellen. Voor weinig geld krijg je een driegangenmaaltijd, met verrassend lekker eten
met mediterrane twist. En een glaasje cava natuurlijk!
passeig de vara de rey 4, www.lacavaibiza.com, +34(9)71- 316074, di-zo 12.00-0.00, lunch €
8,95, bus l45 vara del rey
3 VARA DE REY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het prachtige plein Vara de Rey is in 2017 opnieuw aangelegd en autovrij gemaakt. Er vinden
vaak activiteiten plaats rondom Spaanse feestdagen. De sfeervolle en kleurrijke gebouwen
rondom het plein zijn in romantische koloniale stijl gebouwd, vanaf 1953. Het standbeeld in
het midden van het plein is van Joaquín Vara de Rey y Rubio, een generaal geboren op Ibiza
en heldhaftig gestorven tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van Cuba (1898).
passeig vara de rey, bus l45 vara del rey
4 PLAçA DEL PARC - LEUK OM TE DOEN

Het drukke plein Plaça del Parc is een geliefde ontmoetingsplek voor locals. Het barst er van
de restaurants en bars, waardoor het van ’s middags tot middernacht gezellig druk is. Ga
erheen voor een smakelijke lunch, een wijntje met een tapashapje of voor een betaalbaar
diner.
plaza del parque, bus l45 vara del rey
5 LA TABERNA - ETEN & DRINKEN

Op het bruisende plein van Placa del Parque kun je bij La Taberna de lekkerste tapas eten.
Meestal zit je buiten op de hoek van het plein. Binnen is het niet zo groot, maar ook daar kun
je gezellig zitten. De vegetarische kroketjes, patatas bravas of kipspiesjes zijn hier allemaal
even lekker en prima geprijsd. Ook de service is erg goed. Ideale plek om even te borrelen
voor de lunch of eind van de middag, maar ook voor een diner zit je hier goed.
plaza del parque 5, latabernaibiza.com, +34(9)71- 307370, dagelijks 12.00-3.00, tapas € 7,95,
bus l45 vara del rey
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6 LOCALS ONLY - ETEN & DRINKEN

Het plein Plaza del Parque barst van de restaurantjes, maar Locals Only is toch wel een van
de favorieten. Het intieme restaurant serveert gerechten die altijd goed op smaak zijn. De
verse curry is zeker aan te raden. Uitstekende keuze als je niet te veel wilt betalen en voor
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goede service gaat.
plaza del parque 5, www.localsonlyibiza.com, +34(9)71-301997, di-zo 12.30-17.00 &
19.30-23.45, € 12, bus l45 vara del rey

colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

7 OLIVER - SHOPPEN

Het is alleen al een beleving om door deze winkel te lopen. Het hele plafond hangt namelijk
vol met kristallen en decoratie en overal is wat te zien. Bij Oliver vind je verder niet alleen
stoere tapijten, mooie en bijzondere woonaccessoires, maar ook feestelijke dameskleding.
Bijzonder om te bezoeken!
carrer pere sala 3, www.oliveribzbcn.wixsite.com/oliveribiza, +34(9)71-392569, ma-za

NAME

Juliette Somers

10.00-21.00, bus l45 vara del rey

Photography

8 LA BRASA - ETEN & DRINKEN

LAATSTE UPDATE

Wil je romantisch dineren? Dan is restaurant La Brasa een mooie plek om naartoe te gaan,

2022-03-22 14:56:39

vanwege de sfeervolle binnentuin met vele kristallen slingers boven de tafels. Je kunt hier
diverse Spaanse tapas bestellen of kiezen voor een groot gerecht. Verwacht geen
sterrenchef, ga hier vooral heen voor ‘gewoon lekker eten’ en de sfeer.

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

carrer de pere sala 3, www.labrasaibiza.com, +34(9)71-301202, dagelijks 12.30-0.00, € 22, bus
l45 vara del rey
9 HANAMER - SHOPPEN

Een mooi en rustiek winkeltje, dat is Hanamer. De boetiek wordt gerund door een heel
creatieve eigenaresse. Ze is voorstander van slow fashion en verkoopt prachtige kleding,
bohemian woonaccessoires en kleurrijke sieraden. Veelal in aardetinten, omdat ze geen

LOCAL

chemische verf wil gebruiken in haar producten. Een bijzondere boetiek, vanbinnen én
vanbuiten.
carrer del bisbe azara 4, hanamer.shop, +34(7)22-451034, ma-za 10.30-20.30, bus l1 sortida
port
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NAME

JULIETTE SOMERS

Juliette geniet al acht jaar van het eilandleven op Ibiza. In
haar vrije tijd gaat ze graag hiken in de natuur bij Portitxol,
Mediterraanse tapas eten bij restaurant La Paloma of
bezoekt ze de zondagse hippiemarkt van Sant Joan.
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