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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Idyllisch Ibiza
Op ontdekking over het magische eiland!
Veel inclusief!

Idyllisch Ibiza

We reizen met – veel inclusief- naar het magische “witte-eiland” Ibiza
waar een unieke sfeer heerst. In de vroegere jaren had het eiland al de
aantrekkingskracht van de arabieren en later hippies en kunstenaars,
die hun sporen hebben achtergelaten en die van grote positieve
invloed, creativiteit en samensmelting van cultuur zijn geweest. Een
groot gedeelte van Ibiza is nog groen, heuvelachtig en
ongeschonden. Authentieke witte dorpjes in het binnenland met de
traditionele Ibiza architectuur en cultuur, ongekende prachtig
gelegen baaitjes met kristalhelder water en bijzonder historische
schatten zijn er volop te vinden. Het oude 16e -eeuwse ommuurde
centrum “Dalt Villa” van de hoofdstad is gelegen op een kleine heuvel
en vol met kleine, slingerende straatjes waar u heerlijk kunt slenteren,
niet voor niets UNESCO werelderfgoed. Ook een bezoek aan het
gemoedelijke buureiland Formentera zal niet ontbreken, net zoals
een bezoek aan één van de hippie-markten. Op dit bijzondere eiland
van de Balearen kunt u genieten van de heerlijke temperaturen,
samengesmolten culturen, culinair genot en heerlijk Spaans wijntje of
biertje bij de ondergaande zon. Ondertussen leiden wij u rond langs
de mooiste stukjes Ibiza. De Ibiceno laten u hier genieten van hun

8 dagen vanaf
€ 1.379,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar
luchthaven Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf - Ibiza v.v. (incl.
luchthaventax. o.v.v. wijzigingen)

20 kg ruimbagage en 6 kg
handbagage

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in 4* hotel Grupotel Santa
Eularia op basis van halfpension

Lokale Duitstalige gids

Excursie en stadswandeling o.l.v.
lokale gids naar Ibiza-Stad / Eivissa

Excursies Noord- en Zuid Ibiza met
een bezoek aan de hippie markt

Wijnproeverij met snacks
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stukje paradijs, het leven en uw vakantie!

Dag 1 - Heenreis & vrije tijd

Vanuit uw opstapplaats rijden we naar de luchthaven van Düsseldorf
voor de vlucht naar Ibiza. Na aankomst verwelkomt onze lokale
Duitstalige gids ons en volgt transfer per touringcar naar ons hotel
nabij Santa Eularia. Inchecken en de faciliteiten van het hotel
verkennen. Een eerste drankje op het terras bij de ondergaande zon
mag toch niet ontbreken. Iedere avond dinerbuffet in ons hotel.

Dag 2 - Ibiza-Stad / Eivissa

Iedere ochtend kunt u gebruik maken van het uitgebreide
ontbijtbuffet. Deze dag rijden we naar het centrum van de hoofdstad
Eivissa met het bijzondere Dalt Villa, UNESCO werelderfgoed,
omsloten door prachtige stadsmuren uit de renaissance. O.l.v. onze
lokale Duitstalige gids maken we een rondwandeling langs de
historische punten, vele witte huisjes met gekleurde luikjes,
romantische pleintjes en heeft u een prachtig uitzicht over de kustlijn.
Lunchen kunt u in één van de vele restaurantjes boven, of beneden
aan het water in de haven vol met grote jachten. Struin ook door de
kleine straatjes met leuke winkeltjes of bezoek het Ibiza museum.
Rond 15.00 uur zijn we weer terug in ons hotel. De resterende middag
kunt u naar eigen wens indelen.

Dag 3 - Noord-Ibiza

We beginnen onze excursie door het noorden in Santa Gertrudis de
Fruitera, een klein schattig dorpje met het leuke Plaça D’ Esglesia,
geniet van een verfrissend drankje in een typische Ibiza sfeer.
Vervolgens bezoeken we een lokale wijnbouwer “Bodegas” en krijgt u
uitleg over de productie. Uiteraard mag een proeverij met wijnen en
lokale snacks niet ontbreken. Door het bosrijke binnenland rijden we
richting Portinatx om ons te “verlekkeren” aan het kristalheldere
water en de omgeving. Vervolgens gaan we richting het noordoosten
via San Joan en vanuit daar via een bochtige weg, de heuvels van Els
Amunts doorkruisend, opnieuw richting zee. We stoppen in Cala San
Vicente, met zijn zuivere water, witte zandstrand en het eiland
Tagomago op de achtergrond. Rijdend door een landschap vol vijgen-
en amandelbomen naar het authentieke San Carlos voor een bezoek.
Dit dorpje is al meer dan 2500 jaar oud en typisch Ibicenco met
traditionele woningen. De tijd lijkt hier stil te hebben gestaan. In de
namiddag terug naar onze vakantieplaats Santa Eulalia.

Dag 4 - Boottocht Es Vedrà 

Een boottocht door één van de mooiste stukjes natuurparadijs van

Boottocht Es Vedrà (4 uren)

Overtocht en bezoek aan Formentera
o.l.v. lokale gids

Toeristenbelasting

Het Zuiden en Jacobs
reisbegeleiding gedurende gehele
reis

Maximaal 25 personen per reisgroep

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Cala d’ Hort, het gebied rondom Es Vedrà, een mysterieus rotseiland
en beroemd oriëntatiepunt vlak voor de kust van Ibiza. Dit eiland
wordt ook wel gezien als de plek waaraan Ibiza haar magie ontleent.
Het eiland is één van de belangrijkste botanische gebieden van de
Balearen. Het schitterende gebied inspireert al eeuwenlang
kunstenaars en beeldhouwers wereldwijd. We varen langs vele mooie
baaitjes zoals Cala Bassa, Cala Conta, Cala Molí, Cala Vadella, Cala
Carbó en de eilandjes Conejera, Isla del Bosque en Bledas, Espartá.
Neem uw badkleding mee, want er is voldoende gelegenheid om te
zwemmen in het kristalheldere water.

Dag 5 - Vrije dag Santa Eularia of Ibiza-Stad

Vandaag heeft u een heerlijke vrije dag. Het zwembad van het hotel
nodigt uit tot ontspannen. Wandel ook naar het centrum van Santa
Eularia. In het centrum en langs de boulevard vindt u vele boetiekjes,
kunst en leuke terrasjes en restaurantjes. Santa Eulària wordt niet
voor niets het gastronomische en culturele centrum van Ibiza
genoemd! U kunt ook de ferry of lijnbus naar Ibiza-stad nemen. Een
aanrader is dan om de Marina Botafoch te bezoeken met de meest
luxe jachten die op kleine paleizen lijken. Wandel vanuit de haven
naar het witte zandstrand Playa Talamanca. Hier kunt u ook rustig op
een terrasje genieten van het uitzicht en de zeelucht.

Dag 6 - Ibiza-Zuid & Hippie markt

Een korte dagtocht door het zuiden van het eiland. We rijden naar het
beschermde natuurgebied Las Salinas, in zijn geheel een resumé van
de verschillende ecosystemen die we tegen komen op Ibiza en die u
moet gezien hebben en genoten hebben van de schoonheid. Verder
naar Sant José de Sa Talaia, een traditioneel charmant Ibiza-dorp met
zijn witte kleuren die zo kenmerkend zijn voor de huizen en de kerk
die dateert uit de 18e eeuw. Een bezoek aan een hippie-markt mag
niet ontbreken op deze reis. We brengen dan ook een bezoek aan
Punta Arabi of Las Dalias. Gezellige hippies, relaxte muziek, leuke
kleding en tassen, wierookgeur en ambachtelijke sieraden vindt u hier
in overvloed, uiteraard is het ook culinair genieten bij de kraampjes
met volop sapjes, paella, lokale gebakjes en taart.

Dag 7 - Formentera 

Een hoogtepunt! We rijden naar de haven van Ibiza voor de overtocht
(45 minuten) naar het paradijselijke buureiland Formentera. Dit is
echt de parel van de Balearen. We bezoeken San Francisco, Mirador
de la Mola en Es Pujols. Onze lokale gids zorgt dat u de mogelijkheid
heeft om op een bijzondere plaats te lunchen. De bijzondere rustige
baaitjes (neem eventueel zwemkleding mee), en adembenemende
flora en fauna van Formentera zijn fotogeniek!

Overige info
Programma en vluchtdetails zijn
onder voorbehoud van wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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Dag 8 - Terugreis

Helaas onze laatste vakantiedag! Na het ontbijt, afhankelijk van de
definitieve vluchttijden, volgt de transfer naar de luchthaven van Ibiza.
Na aankomst op de luchthaven van Düsseldorf rijden we met onze
eigen touringcar terug naar de Limburgse opstapplaatsen.

Hotelinformatie

Grupotel Santa Eularia****

Dit goed beoordeelde viersterrenhotel is gelegen vlakbij de baai van
Santa Eularia en beschikt over een eigen buitenzwembad met
ligbedjes. De kamers zijn licht en klassiek ingericht met de benodigde
faciliteiten. De 500m2 spa van het hotel beschikt over een
binnenzwembad, een sauna en Turkse baden. Er is ook een
fitnesscentrum. Het uitgebreide ontbijt en diner wordt in buffetvorm
geserveerd. De dag kunt u afsluiten in de loungebar of op het terras.
Vanuit het hotel kunt u per lokale bus of te voet (800 meter,15
minuten) naar het leuke centrum van de havenplaats Santa Eularia.

Hotel verzorging: Halfpension
Tweepersoonskamer : geen toeslag
Eenpersoonskamer (mei en oktober 2022): € 195,-
Eenpersoonskamer (september 2022): € 315,-

Hotel website: https://www.grupotel.com/de/hotel/ibiza/santa...
Hotel adres: Grupotel Santa Eulària & Spa, Carrer Pare Vicent Costa,
Santa Eulària des Riu, Spanje
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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