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

villa. De plaats bevat veel restaurants, banken, supermarkten, een postkantoor en een school.
Een gezellige plek om naartoe te gaan. Vooral de hippodroom, waar voorheen paardenraces
gehouden werden, is nu op zaterdagochtend een aanrader vanwege de vlooienmarkt.

zuid-ibiza

WEINIG TIJD

OVER DE ROUTE

Bij deze route zie je een aantal prachtige baaitjes, de hoogste berg van het eiland en kom je
langs de schitterende zoutmeren waar je met wat geluk flamingo’s kunt spotten. Het is een
perfecte combinatie van kleine dorpjes, goede restaurants en intieme plekjes waar je als
toerist niet zo gauw zelf zou komen. Je komt hier vooral veel locals tegen, en dat is eigenlijk
altijd een heel goed teken!

DE WIJKEN

Het witte dorpje Sant Josep de sa Talaia wordt vaak gezien als doorreis, vanwege de weg die
midden door het stadje gaat. Toch is het absoluut de moeite waard om hier uit te stappen: er
zijn leuke restaurants, de hoogste berg van het eiland is hier gelegen en je geniet er van een
echt dorpsgevoel.
Ibiza is een relatief klein eiland met enorm veel baaien, ruim 55 in totaal. Toch zijn Cala Tarida,
Cala Vadella en Cala d’Hort zowat de populairste, vanwege de geschiktheid voor kinderen, het
azuurblauwe en heldere water, de leuke restaurants aan de stranden en natuurlijk het
sensationele uitzicht op de beroemdste rots van het eiland: Es Vedra. Deze rotspartij is het
best te zien vanaf het strand van Cala d’Hort.
Het kleine dorp Es Cubells heeft een mooie kerk, twee restaurants op de heuvel en een bij
het strand – en dat was het wel zo’n beetje. Toch heeft het dorpje vanwege het mooie
zeezicht veel allure en komen zowel locals als toeristen hier graag eten. De slingerweg naar
Es Cubells wordt opgeleukt door vooral veel luxe en authentieke villa’s.
Cala Jondal heeft geen zand, alleen maar grote kiezels. Toch is deze baai zeer in trek bij ‘luxer
publiek’ dat liever niet de zee in de gaat, maar vooral wil bijkleuren, lekker eten en feesten.
Het is de meest geliefde plek bij locals die niet per se op willen vallen.
Het plaatsje Sant Francesc de s’Estany is verre van indrukwekkend; met hier en daar een
gebouw heb je bijna niet eens door dat je door een plaats rijdt. Er huizen wel een aantal goede
restaurants en clubs (DC10), en je vindt er fijne stranden (Ses Salinas en Es Cavallet). Maar
vooral de zoutmeren maken deze plaats speciaal.
Sant Jordi ligt tegen Playa d’en Bossa en Ibiza-stad aan en is een perfecte uitvalsbasis voor
locals die in de stad werken, maar niet de hoofdprijs willen betalen voor hun appartement of

Sa Talaia + Cotton Beach Club + Cala d’Hort + Zoutmeren + Can Bass

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 79.50 km)

biologische markt, souvenirwinkel Sal de Ibiza 27 aan je rechterhand en shop je
woonaccessoires bij Happinez 28 . De route eindigt als je weer terug bent in Sant Josep.

Deze route start wandelend in hartje Sant Josep met een bezoek aan een boetiekje 1 en een
kopje koffie 2 . Daarna loop je richting tapasrestaurant Destino waar je rechts gaat en
omhoog loopt. De weg leidt je naar het begin van de wandelroute over de hoogste berg, Sa
Talaia 3 . Het pad brengt je naar de top en vervolgens neem je deze route ook weer terug.
Koop een boho outfit 4 , stap weer in de auto en rij via de Avenida Cala Tarida naar de baai
van Cala Tarida 5

6 . Na de nodige ontspanning vervolg je de route door vanuit Tarida naar

rechts te gaan en dan langs de kust naar de sfeervolle baai Cala Vedella 7

8

9 10 te

rijden. Rij aan de andere kant van de baai weer omhoog en neem de tweede afslag rechts
richting Cala d’Hort 11 12 . Daarna rij je omhoog en ga je rechts een onverhard pad op, het
tweede dat je tegenkomt. Bij een paars bordje parkeer je de auto. Wandel rechtdoor langs een
prachtig uitkijkpunt en loop links omhoog 13 . Durf je een heftigere wandeling aan? Loop terug
naar de auto en ga (wandelend) rechtsaf. Daar kun je over het zigzaggende pad naar beneden,
door het duinzand naar Atlantis 14 , naar de hoekige vierkante rotsen. Vooral de terugweg is
pittig. Stap weer in de auto, ga rechts vanaf het onverharde pad en volg de bordjes richting Es
Cubells. Bij de grote splitsing ga je rechts. Rechts van de kerk eet je lokale specialiteiten 15 .
Meer zin in een Spaanse lunch op het strand? Rij voorbij de kerk naar beneden 16 . Via
dezelfde weg ga je weer omhoog en volg je de slingerende asfaltweg richting Ibiza-stad. Voor
een mooie paardrijrit sla je rechtsaf naar de Carrer de Porroig 17 . Eenmaal terug op de
hoofdweg kun je stoppen voor een sfeervol diner 18 of rij je nog even door en ga je
rechts waar Cala Jondal aangegeven staat. Aan je linkerhand vind je Cova Santa voor een
avond uit 19 . Vervolg de weg totdat je vlak bij zee bent en ga links de parkeerplaats op 20 . Rij
na een stop terug naar de haakse bocht, ga hier rechtdoor. Sla af bij Sa Caleta voor een duik
21 . Ga heerlijk dineren bij Jul’s 22 of ga rechtdoor naar Ses Salinas, waar de zoutmeren

liggen 23 . Vervolg de weg naar Ses Salinas voor een strandbedje met muziek bij 24 . Rij
vervolgens richting Sant Jordi, waar op de hoek van de afslag een hamburgerrestaurant 25
ligt. Volg de weg richting Sant Josep. Neem op de rotonde de derde afslag. Op deze
hoofdweg kom je aan je linkerzijde Cas Costas 26 tegen, een restaurant met
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1 CACTUS - SHOPPEN

In de schattige boetiek Cactus vind je ideale cadeautjes en net even wat andere kleding en
sieraden dan in de standaard Ibiza-winkels. De kleding doet soms eerder Indonesisch aan
vanwege de bijzondere prints en kleuren. Ook verkopen ze er mooie, grote stranddoeken.
carrer can pou 4, sant josep de sa talaia, +34(9)71-800014, ma-za 10.00-19.00 ,
2 RACó VERD - ETEN & DRINKEN

Een ontspannen, typisch Spaans restaurantje waar je op de patio kunt genieten van simpele,
smaakvolle ontbijtbroodjes, lunches en diners. In de zomer is er ’s avonds vaak livemuziek bij
Racó Verd. Een leuke plek om te eten en daarna te blijven hangen voor wat drankjes. Ook
geschikt met kinderen.
carrer de pere escanellas 49, sant josep de sa talaia, www.racoverdibiza.es, +34(9)71-800267,
ma-za 9.30-0.00, tapa € 8,50,
3 SA TALAIA - LEUK OM TE DOEN

De hoogste berg van Ibiza is Sa Talaia. Door vanuit het dorp langs restaurant Destino omhoog
te lopen en de slingerweg te volgen achter de huizen langs, kom je uit bij het officiële begin
van het pad. Bij dit punt is een houten bordje te zien en gaat er een trap omhoog. De
beklimming duurt ongeveer drie kwartier; het uitzicht vanaf boven is schitterend. Ga in de
zomer bij voorkeur niet op het heetste moment van de dag, maar vroeg in de ochtend.
(destino) carrer sa talaia, sant josep de sa talaia,
4 AUROBELLE - SHOPPEN

Aurobelle is een charmant turquoise winkeltje waar je niet alleen mooie bohemian jurken,
tassen en sandalen kunt krijgen. Je vindt hier namelijk alles voor de bekende en geliefde Ibizalook. Naast de collectie voor dames hebben ze ook mooie kinderkleding voor meisjes. Tip:
drink na het shoppen een kopje koffie bij het bakkertje schuin tegenover dit winkeltje.
carrer can bernat toni 5, sant josep de sa talaia, www.aurobelle.com, +34(9)71-800920, meijun ma-zo 10.00-15.00, jul-aug ma-za 10.00-15.00 & 17.00-21.00, zo 11.00-14.30,
5 CALA TARIDA - LEUK OM TE DOEN

Dit prachtige strand is zeer geliefd bij families vanwege het heldere water en heerlijk zachte
zand. Als er wind staat, heb je op Cala Tarida zelfs kans op golven. In de baai liggen een paar
rotsblokken waar je op kunt klimmen of waar soms zelf vanaf gesprongen wordt. Achter het
strand liggen meerdere beachclubs en restaurants. Je kunt er waterfietsen of een eenvoudig
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bootje huren, maar zwemmen of snorkelen is hier het leukst om te doen.

carrer castelldefels 14, sant josep de sa talaia, alquimiaibiza.com, +34(9)71-808439, dagelijks
11.00-20.00,

cala tarida, prijs huur waterfiets € 30 per uur,
6 COTTON BEACH CLUB - ETEN & DRINKEN

Deze hooggelegen witte strandclub heeft adembenemend uitzicht over de baai van Tarida.
Doordat alles er wit is, zoals de naam Cotton Beach Club al doet vermoeden, is het contrast
met de azuurblauwe zee des te groter. Ook tijdens de zonsondergang is het prachtig. Een
echte aanrader voor een cocktail, een lekkere hamburger of sushi.
carrer posta de sol 21, cala tarida, sant josep de sa talaia, www.cottonbeachclub.com,
+34(9)71-806180, dagelijks 13.00-0.30, € 25,
7 CALA VEDELLA / PADDLE SURF IBIZA - LEUK OM TE DOEN

Deze betrekkelijk smalle baai vind je tussen twee hoger gelegen rotsen en ligt altijd vol met
bootjes. Cala Vedella is een fijn strand waar het water langzaam diep wordt, dus het is er
ideaal voor kinderen. Er zijn zelden golven en het water is lekker rustig. Heb je zin om te
suppen? Dan kun je bij Paddle Surf Ibiza een stand-up paddleboard huren voor een uurtje.
Het is hier altijd bruisend door de leuke boetiekjes en restaurants achter de baai.
cala vedella, www.paddlesurfibiza.es, huur supboard € 25,
8 BON SOL - ETEN & DRINKEN

Tijdens of na een stranddag is er niks lekkerder dan een verse pizza of huisgemaakte pasta. Bij
Bon Sol zit je dan goed. Zelfs de tomatensaus smaakt er zoals die in Italië smaakt. Hier wordt
met liefde gewerkt aan Italiaans eten en het is nog betaalbaar ook. Verorber je pizza op het
strand of ga op het gezellige terras zitten. Ook ideaal om met de kinderen te eten.
carrer castelldefels 14, sant josep de sa talaia, +34(9)71-808213, ma-di & do-zo 12.00-1.00, €
10,
9 BOUTIQUE ALQUIMIA - SHOPPEN

Wapperende strandtuniekjes met mooie pasteltinten of leuke zwemkleding: bij Boutique
Alquimia vind je alles om mooi voor de dag te komen tijdens je vakantie. Van rieten
strandtassen tot zomerse luchtige kleding voor jong en oud, maar alleen voor meisjes en
dames. Alles is op-en-top Ibiza-stijl.
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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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