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Op zoek naar siësta in Ibiza
Ibiza. De beats ontvluchten
op Ibiza? Dat is makkelijker
dan je denkt. Metro ging
voor siësta’s in plaats van
fiësta’s.

Handige weetjes
Handige tips voor op Ibiza.

We rijden door bos en over landweggetjes. Dan zijn we, zelfs al worden
we voorgereden, de weg kwijt. Aan de
TomTom hebben we niks, want onze
verblijfplaats heeft geen adres. “Ik
ben hier nog maar één keer eerder geweest - ik dacht dat we bij het tweede
elektriciteitshuisje rechts moesten op
deze weg. Maar dan is het de volgende!”, zegt local agent Karin, die ons
op kwam halen van het vliegveld om
ons naar onze villa te begeleiden. En
inderdaad, na bij het volgende huisje
naar rechts te gaan, komen we een
paar honderd meter verder eindelijk
aan op plaats van bestemming: een
300 jaar oude gerenoveerde ‘finca’
(boerderijvilla). Het dichtstbijzijnde
dorpje is 2 kilometer verderop gelegen. We bevinden ons midden op het
platteland, met uitzicht op bos, heuvels en cactussen.

•

Metro logeerde in ﬁnca Can Bosque.
Met fruit en groenten uit eigen tuin,
én een privézwembad. Leuk om te
huren met een groepje vrienden of
familie. www.belvilla.nl

•

Transavia vliegt dagelijks rechtstreeks naar Ibiza, vanaf Amsterdam,
Eindhoven en Rotterdam. Een ticket
boek je vanaf 75 euro (enkele reis).
www.transavia.com

•

Het eiland is niet groot, maar wil je
verschillende stranden en dorpen
bezoeken, dan is een auto huren
wel een must. Wij scheurden rond in
een fijne cabrio, die huur je vanaf 150
euro per week bij Car del Mar. www.
cardelmar.nl

+
PLUS

Heel anders

Dit is een heel ander Ibiza dan we ons
voorgesteld hadden. Sterker nog, als je
ons zou vertellen dat we op de Argentijnse pampa’s zaten, hadden we het
ook geloofd. Een goed begin van de
reis is het halve werk: aangezien we
hier inderdaad komen om de rust van
Ibiza op te zoeken, in plaats van het
feestgedruis. Maar dat blijkt een eitje.
Hoewel Ibiza vooral bekend staat om
zijn discotheken en eindeloze dj-sets,
is deze partyscene voornamelijk gevestigd in en rondom het stadje San
Antonio. En daarbuiten?

Trommelende hippies

Is het voornamelijk gemoedelijk,
vriendelijk en rustig. Je vindt tromme-

Genoeg leuke marktjes te bezoeken in Ibiza. / FOTO’S: SANDER HEHANUSSA

lende hippies die de zonsondergang
muzikaal begeleiden op het noordelijk gelegen strandje Benirrás - waar
een rots in het water staat die op een
zittende Buddha lijkt. We bezoeken allerlei markten, zoals de zondagmarkt
in San Juan, waar je een bord paella
met brood, een drankje en ‘n stuk
fruit kunt kopen voor 10 euro. Andere
leuke marktjes die je kunt bezoeken
zijn de biomarkt op zaterdag bij artcafé Can Tixedo (op de weg tussen Santa
Agnes de Corona en Sant Rafael) en
de tweedehands markt op zondag bij

Cala Llenya, met livemuziek en Duitse
braadworsten. Als je niet het gevoel
wil hebben dat je gewoon in Nederland bent, vermijd dan de - übercommerciële - hippiemarkt van Las Dalias,
die overladen wordt met cabezas del
queso (kaaskoppen dus).

Knusse dorpjes

Nee, dan hangen wij liever rond bij afgelegen baaitjes of in knusse dorpjes.
Onze favorites zijn Santa Gertrudis
en Santa Agnes de Corona (waar je de
lekkerste tortilla’s van het eiland eet),

Duur

Lekker hangen in een afgelegen baaitje.

hier kun je heerlijk buiten op een terrasje lunchen of ‘n koffietje drinken.
Oh, en schrik niet als je ineens een
oude hippie op een vouwfiets over de
vluchtstrook van de snelweg ziet fietsen, met een volgeladen boodschappenmandje voorop. Want hey, op
Ibiza kan dat gewoon.

YVETTE
BAX

Hoge hotelprijs
door Wimbledon
Heb je het idee opgevat om tennistoppers als Rafael Nadal of Roger Federer
te gaan bekijken op Wimbledon? Dan
kan een nachtje hotel ﬂink in de papieren lopen. De prijzen in Londen zitten
al 190 procent boven het normale
niveau, aldus de Trivago Price Index.
Gemiddeld kost een nachtje nu 431,21
euro.

redactie@metronieuws.nl

De eerste stap naar
premium-klasse.
Loewe Xelos.

€ 2.598
NU

€ 1.599

Xelos led-tv is ontwikkeld om puur tv-genot te verschaffen en de premiumklasse van home
entertainment bereikbaar te maken. De Loewe Xelos 46 kan worden geïntegreerd in een
thuisnetwerk, voor comfortabele toegang tot audio-, video- en fotocontent. Deze Smart-TV
beschikt bovendien over vele apps, YouTube, Net Gemist, Internetradio en Loewe MediaText
voor het gebruik van de volgende Teletekstgeneratie op basis van HbbTV – incl. toegang tot de
mediatheken van de zenders. De Xelos beschikt standaard over een DVB-T/-C/-Sat2-ontvanger
met CI Plus-slot.
De Loewe BluTechVision 3D is een perfecte medespeler in het totale Home Cinema-systeem.
Hij toont niet alleen Bluray 3D-discs in een indrukwekkende scherpte, maar is ook uitgerust met
een netwerkaansluiting om extra content bij de film op te roepen vanaf het internet.
Xelos 46 (116 cm) zilver, zwart, mokka of wit + BluTechVision 3D :
€ 1.599 (€ 999 prijsvoordeel!) incl. 3 jaar garantie.
Vind uw Loewe-partner via www.loewe.tv.
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