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Ibiza!
Tekst en foto’s: Myranda Heres (Tekstbureau Textmaniac)

We hebben de lange, koude winter doorstaan. Regen, wind,
hagel en kou getrotseerd. Daar willen we voor beloond
worden. En dus vloog ik op de zevende mei, met mijn lief
naar Ibiza. Het eiland van onbegrensde mogelijkheden. Het
eiland van zon, zee, strand, hippies en party animals. Maar
gelukkig ook nog, het eiland van de Ibicenco, de oorspronkelijke eilandbewoners. Een vriendelijk volkje.
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Hot
Toen de hippies in de jaren 60 en 70 het
eiland Ibiza overspoelden, werden ze door
de plaatselijke bevolking gastvrij ontvangen. De Ibicenco vond het wel best dat deze
mensen rond fladderden op hun eiland.
Het had uiteindelijk een bloeiend toerisme
tot gevolg. De hippies zie je nog steeds, en
de toeristen komen uit alle windstreken.
Ibiza is een grote gezellige melting pot van
verschillende typen mensen. Gelukzoekers, hippies, toeristen, natuurliefhebbers,
zonaanbidders en nachtbrakers. Like it or
not, Ibiza is hot.

‘ Je wordt hier
op je luie wenken
bediend, terwijl je
op een comfortabel
bed op het strand ligt. ’

Decadent loungen
Het partyseizoen moet nog beginnen en
dat geeft ons mooi de gelegenheid Ibiza in
alle rust te verkennen. Met een huurauto
cross je hier zo het hele eiland rond. Al
snel belanden we bij Blue Marlin in Cala
Jondal Beach. Een van de vele beach/
loungeclubs die Ibiza rijk is. Blue Marlin is
een zeer exclusieve variant, waar zien en
gezien worden één van de belangrijkste
bezigheden is. Andere bezigheden zijn: sexy
loungen, flaneren, culinair verwend worden
en Champagne drinken. Je wordt hier op je
luie wenken bediend, terwijl je op een com-

van houdt uiteraard. De Nassau Beach Club

fortabel bed op het strand ligt. Mooie ge-

is een zeer aangename club met eveneens

rechten en hapjes, goede wijnen, cocktails,

comfortabele bedden op het strand, een

fijne muziek. Niets is hier te gek. Een dikke

goed restaurant en een fijne bediening.

portemonnee of een creditcard is het enige

Even voor de vergelijking: Een fles Veuve

wat je mee moet nemen. Een fles Veuve

Clicquot kost hier 85 euro. Een andere

Clicquot kost hier toch zo’n 180 eurootjes.

zeer aangename loungeplek is Jacaranda

En je weet: één fles smaakt naar meer.

Lounge in Es Cana. Zeer betaalbaar, aan het
strand en met zwembad.

Chillen
Iets minder duur, doch net zo aangenaam is
de Nassau Beach Club in Playa d’en Bossa.

‘ Party animals flaneren

Vermijd in deze plaats overigens wel de

in goede harmonie tussen

schreeuwerige ‘partystrip’. Tenzij je daar-

de Spaanse gezinnen. ’
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‘ Alles kan, alles mag.
En juist dat maakt
Ibiza zo uniek. ’
Eivissa
In Eivissa (Ibiza stad) barst het van de
winkeltjes, bars, clubs en restaurants.
Hippe vogels delen het straatbeeld met de
plaatselijke Ibicenco. Maar ook hier zijn
mooie pleinen en oude straatjes. Party
animals flaneren in goede harmonie tussen
de Spaanse gezinnen. Wanneer je van boten
houdt, moet je zeker even door de haven
lopen. De ene boot is nog mooier dan de
andere. Alles kan, alles mag. En juist dat
maakt Ibiza zo uniek.

Bruisend nachtleven
Voor de echte feestbeesten zijn er op Ibiza
vele clubs waar je de hele nacht door kunt
gaan. Bekende (Nederlandse) dj’s draaien
hier de sterren (bijna) van de hemel. Clubs
als Pacha, Amnesia, Privilege en Space zijn
in het hoogseizoen tot de nok toe gevuld
met een kleurrijke mengelmoes van mensen van allerlei nationaliteiten. Put your
dancing shoes on!

‘ Like it or not,
Ibiza is hot. ’

Walhalla
Ieder zijn eigen smaak. Wil je lekker tekeer
Viva España

gaan en samen met vele anderen het

Maar goed, we zijn in Spanje. En wat is

nachtleven induiken, dan moet je zeker

er dan mis met een fles Cava en tafel vol

in het hoogseizoen naar Ibiza gaan. Wil

traditionele tapas? Helemaal niets. Dat is

je wat meer rust, dan ga je in het voor- of

dan ook het leuke aan Ibiza. Je kunt het zo

naseizoen. Hoe dan ook, Ibiza blijft een

gek maken als je zelf wilt. Ibiza kent tiental-

walhalla. Wij zijn in een week tijd verliefd

len strandjes waar je kunt genieten op jouw

geworden op het eiland. Met enige tegenzin

manier. Luxe of kneuterig, schreeuwend

(en dat is een understatement) stappen we

duur of belachelijk goedkoop. Druk of rustig.

weer in het vliegtuig dat ons terug brengt

Ibiza heeft een prachtige natuur met vele

naar Nederlandse bodem. De uitdrukking

idyllische baaitjes en kent vele kleine dorp-

‘pleur naar je eiland’ heeft voor ons een heel

jes, waar je met uitzicht op een wit kerkje, op

andere betekenis gekregen. We weten het

een klein terrasje kunt gaan zitten mijmeren.

zeker: Wij komen terug!
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