knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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SANTA EULàRIA DES RIU
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Pont Vell
Can Xarc
Boca Rio Watersport
Passion cafe Ibiza
Ohm Plaza
Podencos Ibicenco’s
El Lugar Ibiza
Passeig de s’Almera
Sala Barrau
Plaisir Foie Gras
Can Cosmi
Onax
Celler Can Pere
Vintage Ibiza
Kandani
Babylon Beach Bar
Aguas de Ibiza / Maymanta Pisco Bar
La Mar de Santa
Aqua Diving Center
CBbC Marina
Marina Santa Eulalia
Santa Eulalia Ferry
Guarana
El Deseo
Caos
Antarctica Heladeria
Project Social
Restaurant Higo
Sa Carboneria
El Narajo Ibiza
Kathmandu
Es Mercat
Museu d’Etnografia
Puig de Missa

ROUTE
santa eulària des riu
OVER DE ROUTE

Heerlijke restaurantjes, een mooi zandstrand in hartje stad, leuke bars met livemuziek en
leuke boetiekjes in de haven maken Santa Eulària aantrekkelijk om te bezoeken. Jong en oud
vermaken zich er. Je ziet echt wat van de cultuur in het kleine museum aan de promenade en
ervaart hoe klein de stad ooit begon als je het hooggelegen Puig de Missa beklimt. Wie zegt
er nou nee tegen winkelen, lekker eten, cultuur en ontspannen op het strand?

DE WIJKEN

Santa Eulària is een van de drie grootste plaatsen van het eiland. De gemeente heeft ruim
13.000 bewoners, waarvan ongeveer 24% buitenlanders. De plaats Santa Eulària des Riu is
vernoemd naar de rivier die door de plaats stroomt. Alhoewel, zomers stroomt er nauwelijks
water in de rivier, alleen het zeewater dat erin terechtkomt, maar in het winterseizoen is dat
na veel regenval wel anders. Deze badplaats is zeer geliefd onder gezinnen vanwege de
combinatie van stad met strand en veel goede restaurants. Er zijn relatief weinig
uitgaansgelegenheden: slechts een paar barretjes en geen grote clubs. De kleine baaien Cala
Pada, Es Canar, Cala Llonga en de twee hippiemarkten Punta Arabi en Las Dalias horen bij
Santa Eulària.

Langs Mariner’s Beach, net voor het hart van Santa Eulària, vind je ligbedjes en een aantal
leuke restaurants, zoals Can Xarc. Het unieke aan dit strand is dat de zee hier verbonden is
met de enige rivier op het eiland. Daardoor stromen zout en zoet water door elkaar. ’s Winters
bevat de rivier vrij veel zoet water, maar ’s zomers is het voornamelijk zout zeewater. Een
heel fijn strand met kinderen en nabij het centrum, zonder winkelend publiek. Het leuke is dat
de boulevard je naar hartje stad leidt, waar je erg lekker kunt eten. De promenade is niet
groot, maar wel erg sfeervol.
De haven was van oorsprong aangelegd als aanvoerplek voor vis. Nu is het vooral een
populaire plek voor privéjachten en bootverhuurbedrijven. De kosten voor het aanleggen van
een boot zijn hier aanzienlijk lager dan in de haven van Ibiza-stad. Ook dit is een prima
uitvalbasis om het eiland te verkennen. In de recentelijk vernieuwde haven zijn veel leuke
restaurants, bars en boetiekjes te vinden.
Het hooggelegen Puig de Missa is de plek waar de stad ooit begon. Het eerste deel van de
wijk is gebouwd in 1302. Een Italiaanse ingenieur pakte de plek groots aan in 1555 en bouwde
onder andere de stadsmuren, ter bescherming tegen piraten. Vandaag de dag wonen er nog

steeds lokale Ibicenco’s in de omliggende woningen naast de kerk. Hier wonen is zeer geliefd
vanwege de geschiedenis en het geweldige uitzicht op de omgeving.

WEINIG TIJD

Pont Vell + Passeig de s’Almera + Marina Santa Eulària + Santa Eulària Ferry + Puig
de Missa

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.10 km)
Deze route start bij de enige rivier van het eiland, bij een rustieke brug 1 . Je wandelt langs
de rivier naar het strand, waar de zee de rivier in stroomt. Bij beachclub Can Xarc 2 kun je
een hapje of drankje doen. Heb je gelijk zin in actie? Doe op het strand recht voor je een
jetskitour 3 . Loop links verder over de boulevard, waarbij je de zee rechts houdt. Zo kom je
uit bij Passion Cafe 4 tegenover de fontein, of loop wat verder door naar het Italiaanse
restaurant Ohm 5 . Wandel verder langs de boulevard 6 en winkel bij El Lugar 7 of slenter
links de rambla op 8

9 . Ga links Carrer de Sant Jaume in voor goede wijn 10 . Keer om en

vervolg je weg door Carrer de Sant Jaume 11 12 13 14 . Sla rechtsaf naar Carretera Escanar
en meteen linksaf en boek een toffe mountainbiketour 15 . Loop verder en ga nog voor je de
rotonde bereikt rechts, dan links de Carrer Marià Villangómez in en op het einde
rechts. Ontspan op een strandbedje of geniet van de lunch 16 . Wandel terug via de
Carrer Pare Vicent Costa en ga rechts de Passaige Josep Torres Colomar in. Je loopt op het
einde zo tegen een heerlijke binnenspa 17 aan. Hou nu steeds links aan; je komt terug bij het
strand waar je heerlijk kunt lunchen 18 . Wandel terug en ga verder langs de kust naar de
haven 19 20 21 . Neem de ferry 22 naar de dichtstbijzijnde baaitjes of doe een borrel bij 23
. Ga terug de boulevard op 24 25 26 en wandel via Carrer de Molins de Rei naar links
naar Carrer de Sant Llorenç 27 . Ga de tweede straat rechts voor Japans eten 28 . Wandel
terug, ga rechts op de Carrer de Ramon, dan de eerste links en de eerste rechts voor het
beste vlees van de stad 29 . Loop de andere kant op in deze straat en ga voor de bank rechtsaf
voor een lekker dagmenu 30 . Of loop een straat verder voor een smaakvolle curry 31 . Kook je
liever zelf vanavond? Loop dan langs het busstation en sla rechtsaf voor de
indoorfoodmarket Es Mercat 32 . Heb je nog wat energie over? Loop dan via Camí de Missa
bijna terug naar het begin van de route, maar steek hier de weg over en wandel via Camí Puig
de Missa naar de Avinguda Pare Guasch. Wandel helemaal met de bocht mee naar rechts en
breng een bezoek aan het Museu d’Etnografia 33 . Ook kun je er het oude Santa Eulària
bewonderen: Puig de Missa 34 , waar je ook de kerk kunt bezoeken. Vanaf deze top kun je
genieten van een prachtig uitzicht over de wijde omgeving.
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1 PONT VELL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

6 PODENCOS IBICENCO’S - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De oude brug Pont Vell ligt vlak naast de moderne autobrug als je Eulària in komt. Dit was

Deze standbeelden van honden worden Podencos Ibicenco’s genoemd. Dit hondenras vind

ooit de enige brug om vanuit het westen de plaats in te komen. De brug is naar schatting rond
de 16e en de 17e eeuw gebouwd en wordt als Romeins beschouwd. De rivier die onder de

je ontzettend veel op het eiland en komt hier ook vandaan. De honden zijn te herkennen aan

brug door stroomt, staat het merendeel van het jaar droog, maar na heftige regenval stroomt
hij weer zoals vroeger.
carrer de sant jaume, bus l13 santa eulària

oude bewoners graag ingezet voor de jacht op konijnen en vogels.

hun magere lichaam, spitse snuit en grote rechtopstaande oren. De podencos worden door de
el paseo s’alamera, bus l13 santa eulària
7 EL LUGAR IBIZA - SHOPPEN

2 CAN XARC - ETEN & DRINKEN

De mooie conceptstore El Lugar Ibiza is geopend in 2021. Van bohemian chique kleding tot

Bij de rustieke beachclub Can Xarc kun je terecht voor een lekkere cocktail, vlees of vis van
de barbecue, of voor de specialiteit van het huis: steak tartaar. Het is prima vertoeven hier
tijdens je vakantie, zeker met het strand voor je neus. Kinderen zijn ook heel welkom, gezien
de leuke speelhoek die ze hebben.
carrer des riu 17, +34(9)71-093093, dagelijks 13.00-23.00, € 14,50, bus l13 santa eulària

sieraden, van mooie cadeaus tot accessoires voor in huis. Hier vind je het allemaal. En het
bijzondere van deze winkel is dat er zelfs een stijlvolle, vegan kapsalon van de eigenaresse in
zit. Als je wilt kun je dus je complete look in een keer aanpakken.
paseo s’alamera, +31(6)21-883560, ma-za 10.00-14.00 & 18.00-22.00, bus l13 santa eulària
8 PASSEIG DE S’ALMERA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

3 BOCA RIO WATERSPORT - LEUK OM TE DOEN

Heb je zin in een leuke watersportactiviteit, zoals waterskiën of de baai verkennen met een
jetski? Dan ben je bij Boca Rio Watersport aan het juiste adres. Tijdens een excursie verken
je samen met een gids per jetski de baai van Eulària, of ga je naar het dichtstbijzijnde
eiland: Tagomago.

De sfeervolle, autovrije rambla van Eulària is omringd door winkeltjes en restaurants. Midden
in Passeig de s’Almera zie je de waterkanalen liggen. Onder het plein bevinden zich zelfs nog
schuilkelders die gebouwd en gebruikt zijn tijdens de Spaanse Burgeroorlog in 1937.
passeig de s’almera, bus l13 santa eulària

carrer des riu 7, www.watersportsbocario.com, +34(6)67-008637, dagelijks 10.00-18.00,
watersportactiviteit vanaf € 15, bus l13 santa eulària

9 SALA BARRAU - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het ministadsmuseum Sala Barrau vind je fraai geschilderd werk van de agrariërs van het

4 PASSION CAFE IBIZA - ETEN & DRINKEN

Bij het sfeervolle Passion café Ibiza ben je aan het juiste adres als je zin hebt in gezond eten:
verse smoothies, bananenbrood, huisgemaakte pannenkoekjes... Ze hebben een overdaad
aan smakelijke, maar toch verantwoorde snacks en gerechten. Vooral aan te raden voor een
uitgebreid ontbijt of royale lunch. Het uitzicht is ook niet verkeerd; je zit op het terras aan het
begin van de boulevard, met zicht op de fontein en de zee.
carrer joan tur tur 13, www.passion-ibiza.com/santa-eulalia, +34(9)71-807323, dagelijks

eiland. Zo krijg je een indruk van hoe het leven op Ibiza was toen er nog vooral boeren
leefden. Een groot contrast met hoe je het leven op Ibiza nu ervaart.
passeig de s'alamera 4, +34(9)71-330072, ma-vr 10.00-14.30, za 11.00-14.00, entree gratis,
bus l13 santa eulària

10.00-16.30, ontbijt € 7,95, bus l13 santa eulària
5 OHM PLAZA - ETEN & DRINKEN

In het fris gestylede restaurant Ohm Plaza aan de boulevard vind je‘food & drinks for the
soul’ op z’n Italiaans. De passie voor eten en de verfijnde smaken proef je in de vele
gerechten. Er zijn enkele Italiaanse restaurants te vinden in Eularia, maar deze is een van de
favorieten vanwege de veelzijdige kaart en goede prijzen.
paseo marítimo 2, edificio sharq, ohmplazaibiza.com/home, +34(8)71-046976, dagelijks
9.00-1.00, € 14, bus l13 santa eulària
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LOCAL

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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