knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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ROUTE
formentera
OVER DE ROUTE
Het buureiland Formentera is het kleinste eiland van de Balearen. Het eiland is alleen te
bereiken per boot en heeft geen eigen vliegveld. Het eiland heeft slechts 12.000 bewoners.
De meeste toeristen gaan voor een dag naar het eiland maar verblijven op Ibiza. In deze route
ga je het eiland verkennen per fiets of per scooter. Formentera heeft veel mooie duinpaden en
is veel vlakker dan Ibiza. Daarom kan fietsen hier heel goed.

DE WIJKEN
Formentera wordt ook wel het oude Ibiza genoemd omdat je hier het gevoel krijgt te weten
hoe Ibiza er 100 jaar terug uitzag. Zo idyllisch en pittoresk. Ook het platteland en de finca’s
waar je langskomt in deze route zijn mooi om te zien. Het oude boerenleven is hier zonder
meer zichtbaar. Hoogbouw vind je er niet.
De haven La Savina is het moderne deel van het eiland. Hier zie je restaurants, kleinere boten
en veel fietsverhuurbedrijven. Dit is de plek waar al het transport per ferry aankomt. Vanuit
hier huur je een fiets of scooter om de rest van het eiland verkennen.
Cala Saona is een minder bekende baai van Formentera aan de westkust. Het ligt op ongeveer
25 minuten fietsen vanuit de haven. Een baai met een heel diep strand erachter met duingras
en met rode rotsen aan de zijkanten. Het bijzondere aan deze baai is dat hier op de rotsen
felblauwe hagedisjes zitten. Zo fel als ze hier zijn, zo zie je ze nooit op Ibiza.
Rondom het centraal gelegen hoofdplaatsje Sant Fransesc Xavier woont bijna de helft van de
vaste bewoners van het eiland. De witte en gekleurde pandjes met bougainville op de muren
maken het zeer fotogeniek. Het plein rondom de kerk is het bruisende deel waar de locals en
toeristen graag op het terras zitten.
Bij Playa Migjorn, aan de zuidkust van Formentera, ligt een kustlijn van 5 kilometer lang,
waarbij het laatste stuk het mooist is. Omdat het strand zo breed is, lijkt het ook minder druk,
zelfs in de zomermaanden is het hier fijn vertoeven.
In het oosten van het eiland staat een witte vuurtoren op een prachtige plek waarbij je 180
graden uitzicht hebt op zee. In het dorpje La Mola vind je verder enkele restaurantjes en

winkeltjes. Zeer kleinschalig, maar op woensdag en zondagmiddag trekt deze plaats toch veel
mensen aan met de lokale hippiemarkt.
De grote zoutmeren van Salines d’en Marroig zoutmeren kunnen afhankelijk van het licht
soms roze kleuren. De zoutmeren trekken bijzondere vogels aan, dus zodra je er rondom rijdt
kom je een bord tegen met alle bijzondere vogelsoorten die daar te zien zijn. Playa Ses Illetes
is het meest geliefde strand van het eiland. Het strand is lang, maar vanwege de kromming in
de baai en het strand voelt het toch niet groot aan.

WEINIG TIJD

Playa Ses Illetes + Beso Beach + Sant Fransesc Xavier + Ca Na Pepa + Salinas d’en
Marroig

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 61.60 km)

naar het prachtige strand Platja d’es Illetes 29 of ga uitgebreid lunchen 27 28 aan deze baai.
Houd de zee vervolgens aan je rechterhand en rij terug naar de haven over het duinpad. Daar
kun je de dag eindigen met een ijsje 30 voor je de ferry weer opgaat.

Bij aankomst in de haven 1 van Formentera loop je naar de huisjes om een fiets of scooter te
huren 2 . Koop nog een leuke strandjurk bij de kraampjes 3 en rij via de asfaltweg het dorpje
uit. Aan je rechterhand zie je Cala Saona aangegeven, daar sla je af. De bordjes leiden je door
het binnenland naar de prachtige baai Cala Saona 4 waar je lekker kunt eten 5

7 of een

waterscootertour kunt boeken 6 . Vervolgens rijd je een deel van de route weer terug, maar
nu houd je rechts aan waar Sant Fransesc Xavier aangegeven wordt op de bordjes. De
onverharde weg loopt over in een asfaltweg die je via de achterzijde zo het dorpje inleidt. Je
hebt direct een mooi restaurant 8 aan je rechterhand en komt dan uit op het grote plein met
de kerk 9 waar je gelijk lekker kunt gaan lunchen 10 . Heb je zin om te winkelen? Loop
linksom de kerk en sla rechtsaf 11 of breng een bezoek aan het museum 12 . Wil je nog wat
zoets voor onderweg? Ga dan langs deze goede bakker 13 in het gezellige plaatsje Sant
Fransesc 14 . Winkelen kan hier in de prachtige boetiekjes 15 16 . Vervolg je weg door uit het
dorp te rijden en bij de rotonde naar rechts af te slaan op de PM820. Bij de tweede rotonde ga
je per fiets linksaf langs het ziekenhuis. Reis je per scooter, ga dan rechtdoor. Houd enkele
kilometers aan op deze weg tot je aan je rechterzijde Playa Migjorn 17 aangegeven ziet, de
ideale plek voor een duik. Vervolg de route door terug te gaan naar de asfaltweg en af te slaan
naar rechts. Voor een lunch aan een paradijselijk strand sla je af naar rechts bij Platja Es
Arenal. Lunch tussen de piraten 19 of iets luxer bij Flipper 18 . Vanuit hier rijd je weer terug
naar dezelfde weg en sla je rechtsaf de heuvels in. Je rijdt dan door het dorpje La Mola waar
je op woensdag en zondag een leuke hippiemarkt hebt 20 , of eet een heerlijke pizza 21 . Pak
de scooter en sla de tweede afslag naar rechts voor een stukje cultuur. Net buiten het dorp
ligt de oude graanmolen 22 . Als je weer teruggaat naar de hoofdweg en doorrijdt naar het
einde kom je uit bij de mooie vuurtoren La Mola met 180-gradenuitzicht 23 . Rijd weer terug
op de weg de heuvel af. Na de heuvel kun je de tweede afslag nemen om een rustiek
vissersdorpje te bezoeken 24 . Vervolg de weg terug tot in het dorp Sant Ferran Ses
Roques de plaats Es Pujols aangegeven wordt. In het dorp Es Pujols kun je nog een kleurrijke
eetstop maken 25 en geniet vervolgens van het uitzicht op de zoutmeren 26 . Vervolg je weg

3

4

1 HAVEN LA SAVINA - LEUK OM TE DOEN

Als je vertrekt met de ferry vanuit Ibiza kom je aan in de haven van La Savina. De uitvalbasis
om de rest van het eiland Formentera te verkennen. In het havenkantoor van Ibiza koop je
veelal een retourticket. De boot gaat in de zomermaanden overdag bijna elk uur, in de
wintermaanden een paar keer per dag. De grotere boten zijn stabieler, dus aan te raden als je
last hebt van zeeziekte. Binnen 30-45 minuten ben je op Formentera. Balearia en Transmapi
zijn de grootste ferrypartijen.
la savina port, www.balearia.com/en/routes-timetables/ferry-ibiza-formentera,
+34(9)71-773331, dagelijks 6.00-22.00, retourticket ferry € 37 (afhankelijk van tijd van het jaar),
2 MOTO RENT PUJOLS - LEUK OM TE DOEN

Formentera verken je het mooist op de fiets. Vanwege het beperkte hoogteverschil is dit
eiland zeer geschikt om fietsend te verkennen. Een scooter of auto huren kan uiteraard ook,
maar deze route is vooral uitgestippeld om het eiland fietsend te verkennen, met genoeg
stops voor een duik, hapje of drankje. Een fiets huur je bij Moto Rent Pujols al vanaf 10 euro
per dag, een scooter vanaf 20 euro per dag.
carrer del vapor manolito, 50, la savina, www.motorentpujols.com, +34(9)71-322138, dagelijks
8.00-21.00, huur scooter vanaf € 10 per dag,
3 MERCADILLO LA SAVINA - SHOPPEN

In de zomermaanden staat er ’s middags een kleine markt met leuke kraampjes aan de
boulevard. Ideaal om bij terugkomst in de haven nog even rond te neuzen. Bij Mercadillo la
Savina verkopen ze onder andere zwierige zomerjurken, sieraden, tassen en bikini’s.
Eigenlijk alles om er in de zomermaanden op je best uit te zien.
polígon de la marina, la savina, formenteramarket.com/mercadillo-la-savina-formentera, 1
jun-15 sep dagelijks 11.00-0.00,
4 CALA SAONA - LEUK OM TE DOEN

Cala Saona is een prachtige diep strand, dat je oploopt vanaf de achterzijde over de vlonders.
Het strand is omringd door rotsen en in de zomermaanden een favoriete plek voor bootjes om
voor anker te liggen. Het strand heeft heel fijn zand en de zee wordt vrij snel diep. Kijk bij de
roodkleurige rotsen eens of je de felblauwe salamanders ziet lopen, die uniek zijn
op Formentera.
cala saona, formentera.es/nl/verken/stranden/cala-saona,
5 CHIRINGUITO SAONA - ETEN & DRINKEN

Hoe rustieker de chiringuito’s zijn, hoe leuker. De houten Chiringuito Saona ligt op een
rustige plek links op de rotsen en heeft fenomenaal uitzicht op zee. Blauwer wordt het water
niet deze vakantie! Verwacht geen luxe kaart, maar voor een eenvoudig broodje en drankje
ben je hier zeker aan het goede adres.

5

6

cala saona, formentera, www.formentera.es/nl/formentera-uitje/cala-saona, dagelijks
11.00-20.00, broodje € 6,

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

6 ENJOY WATERSPORTS - LEUK OM TE DOEN

Aan de rechterkant van de baai zit een watersportbedrijf waar je een jetski kunt huren of een

colofon

tour met een gids kunt boeken. Aangeraden wordt om je tour wel op voorhand te boeken, om
te voorkomen dat alle jetski’s in gebruik zijn. Met Enjoy Watersports verken je in korte tijd
veel schitterende baaitjes van Formentera.
cala saona, formentera, www.enjoy-watersports.com, +34(6)50-429888, dagelijks 10.00-19.00
uur, tour 2 personen vanaf cala saona € 150 (zonder vaarbewijs),

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 RESTAURANTE SOL CALA SAONA - ETEN & DRINKEN

Net iets verder terug de baai in aan je rechterhand zit het Restaurant Sol Cala Saona. Een

NAME

heerlijke plek om uitgebreid te lunchen in de schaduw. Dit restaurant is specialist in vis en

Juliette Somers

rijstgerechten, zoals paella en zeevruchten. Ook werkt het veel met duurzame en lokale
producten. De prijs-kwaliteitverhouding is hier heel goed, en het personeel is vriendelijk.
cala saona, formentera, restaurantsol.com, +34(6)80-665731, dagelijks 11.00-20.00, € 20,
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8 AMANCIO - ETEN & DRINKEN
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.

Restaurant Amancio zit een beetje verstopt, maar is echt de moeite waard om te bezoeken.
Op rieten stoeltjes eet je grootmoeders best bewaarde gerechten. Van hamburgers tot
visgerechten, maar vergeet vooral het coulante de chocolate (chocoladecakeje) niet te
bestellen. Dat is onweerstaanbaar! In de zomermaanden kun je hier lunchen en dineren, in de
winter alleen dineren.
carrer de sa ferreria 1, san francesc xavier, amancioformentera.com, +34(6)48-889070, ma-za
13.00-17.00 & 20.00-0.00, €18,
9 ESGLESIA DE SANT FRANSESC XAVIER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

LOCAL

De prachtige witte kerk Esglesia de Sant Fransesc Xavier ligt heel centraal in het dorpje.
Omringd door palmbomen aan een prachtig plein met leuke cafés en restaurants. Het kerkje is
wit van voren, maar aan de zijkant zijn de rustieke stenen nog goed te zien. De kerk is in 1726
gebouwd.
sant francesc xavier, formenteramarket.com/esglesia-sant-francesc-xavier-formentera,
meestal ‘s ochtends geopend 9.00-14.00, entree gratis,

7

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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