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Ontspannen op
Ibiza buiten het 
hoofdseizoen

in huisCreëer een
              Ibiza sfeer
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Spinveld 22a 
4815 HS Breda 

Nederland

Telefoon: +31 (0)6 12 55 05 73
Internet: www.palletwood.eu

E-mail: info@palletwood-meubels.nl

Openingsdagen en tijden 
Woensdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 

Andere dagen op afspraak



WIL JE ONS 
KUSSEN?

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

Soms is een klein gebaar genoeg voor een groots effect. Een nieuw 
kapsel of hippe schoenen kunnen iemands doordeweekse look tot 

een feestelijke verschijning transformeren. Voor je huis geldt precies 
hetzelfde. Daarom hebben we bij MEIJSWONEN exclusieve acces-

soires (die we onze MOOIEMEIJSJES noemen) waarmee je in een 
handomdraai sfeer brengt. Bijvoorbeeld onze collectie sierkussens; 

om te zoenen zo knuffelzacht. Maak je eigen combinatie van ver-
schillende dessins in dezelfde stoere, zachte of glamorous kleuren.  

Herken jezelf bij MEIJSWONEN. CLAUDI CO
LLECTIO
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMA'S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Maaike van Helmond
ACQUISITIE Jop Franken, +31 613 750 748

CONTACT IBIZA BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 767 115 340  |  nl@nederlandbruist.nl

 Like ons op www.facebook.com/ibizabruist/

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T +31 767 115 340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist  

ABONNEMENT  Ontvang Ibiza Bruist 
iedere maand in je brievenbus voor € 1,49 p.m. 
Meer weten? Stuur een e-mail naar 
abonnement@nederlandbruist.nl

COLOFON

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Ibiza Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
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Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
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écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange
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Bruisende lezer,

De tropische temperaturen liggen helaas weer achter ons. En juist 
dan kan het zo lekker zijn om een vleugje Ibiza naar je huis te halen. 
Wat ons betreft de perfecte manier om ook in de herfst het zomerse 
gevoel toch nog een beetje vast te houden. Hoe je dit doet? Je leest 
het verderop in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist.

Er is natuurlijk nog een andere optie... gewoon een ticket naar het 
eiland boeken! Want ook in deze tijd van het jaar is het daar prachtig! 
Veel van de grote clubs hebben weliswaar deze maand hun closing 
party’s, maar niet getreurd, er is nog genoeg te doen. Mooi bijkomend 
voordeel: in het laagseizoen zijn ook de ticketprijzen wat voordeliger, 
dus alleen maar een extra reden om nog even een retourtje Ibiza te 
boeken!

En waar je dan zoal naartoe kunt? Zoals je inmiddels waarschijnlijk 
wel van ons gewend bent, geven we je daarvoor weer een aantal 
bruisende tips. Wat dacht je bijvoorbeeld van een bezoekje aan 
Cala Benirras, een van de mooiste baaitjes van het eiland waar nog 
regelmatig echte hippies te vinden zijn. Nog een lekkere tip waarover 
je verderop meer leest: bezoek eens een wijngaard op het eiland. 
Want ook als je dol bent op wijn, dan is Ibiza zeker een aanrader!

Nieuwsgierig wat we je deze maand nog meer te vertellen hebben? 
Blader dan snel verder en dompel je onder in het bruisende Ibiza.

Lea en Marcel Bossers
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

+31 613 750 748



hoofdseizoenIbiza buiten  het
In de maanden juli en augustus trekt menig vakantieganger richting Ibiza om te genieten 

van de zon, hippiecultuur en de vele feesten. In het voor- en naseizoen is het er een 
stuk rustiger, maar nog steeds gezellig druk. Ook de temperaturen zijn nog aangenaam 

en er is nog volop te beleven. Dat maakt het tot dé perfecte tijd om pas écht
te genieten van al het moois dat Ibiza te bieden heeft.  hoofdseizoenIbiza buiten  het

GENIET VAN 
DE HEERLIJK 

ONTSPANNEN
SFEER

GENIET VAN DE NAJAARSZON
De zomer is ondertussen al weer lang en 
breed voorbij. De dagen worden korter 
en het wordt steeds kouder. Hoe fi jn zou 
het zijn om even aan het koude najaar 
te ontsnappen en te genieten van de 
Spaanse zon? In oktober is het op Ibiza 
vaak nog aangenaam warm met 
temperaturen tussen de 20 en 25 graden. 

COMPLEET ONTSPANNEN
Waar Ibiza in de zomermaanden een van 
de meest bruisende plaatsen ter wereld is, 
is het er buiten het hoofdseizoen wat 
minder druk. In plaats van eindeloos 
zoeken naar een plekje op het strand of 
op het terras, geniet je van de heerlijk 
ontspannen sfeer. Tijdens zo’n stranddag 
in het naseizoen kom je helemaal tot rust.  

BRUISENDE/TIP

MEER DAN ZON EN FIËSTAS
Naast losgaan op een van de vele feesten en relaxen op het 
strand is er in Ibiza nog veel meer te beleven. En juist het 
voor- en naseizoen lenen zich hier perfect voor. Het is minder 
heet en minder druk op het eiland en daarmee ideaal om het 
eiland eens wat beter te verkennen. Huur een auto en maak 
een roadtrip langs de mooie kliffen en baaitjes van Ibiza.  
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www.binckspanje.com  
info@binckspanje.com 
+34 952 924 011 BELEGGEN KENT RISICO’S. UW INLEG KAN MINDER WAARD WORDEN.

BEZOEK DE BINCK ACADEMY ONLINE,  MAAK GEBRUIK VAN 
PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING EN BEZOEK ONZE EVENTS!

Voor de actievoorwaarden, kijk op
www.binckspanje.com/500euro

NOG GEEN KLANT?  
PROFITEER DIRECT VAN

500 EURO 
TRANSACTIETEGOEDLEER VAN BINCK.
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HOME SLEEP HOME

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

HOME SLEEP HOME Fraai design, comfort en doordachte 
techniek sluiten elkaar niet uit. Dat laat 
Swissfl ex op indrukwekkende wijze zien: 
puur luxe voor het oog en het lichaam. 

Gewoon eens heerlijk relaxen, wie wil dat nou niet? 
Swissbed Silhouette oogt niet alleen licht, maar 
biedt ook maximaal comfort. Dankzij de strakke 
vormgeving en hoogwaardige afwerking van dit 
bed past het perfect in de meest uiteenlopende 
interieurs. Tijd en ruimte vervagen. Zo biedt 
Swissfl ex ontspanning voor lichaam en geest.

Je vindt het comfort van Swissfl ex bij:

DE REVOLUTIE BEGINT BIJ DE BASIS
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DITJES/DATJES

 Op 12 oktober is het Día de la Hispanidad, de nationale
  feestdag in Spanje ter ere van Columbus.
Op deze dag wordt herdacht dat Columbus in 1492 Amerika ontdekte.
  ‘Veranillo’ is de Spaanse vertaling van de nazomer. 
 Deze dagen is het nog even genieten van zonnige en warme
  momenten voordat de echte winterkou arriveert. 
De wandelgebieden op Ibiza zijn in de herfst een stuk rustiger dan
 in de zomer. Dus trek nu je wandelschoenen aan,
  want in alle rust ervaar je de natuur nog veel beter.
 Breng deze maand een bezoekje aan een bodega
op Ibiza. September en oktober zijn de maanden waarin de druiven
 worden geoogst en de productie van heerlijke wijnen start.
  Een bezoek aan een monument of hotspot is nu 
erg gunstig. Het is niet alleen minder druk, waardoor je rustig foto’s
  kunt maken, maar vaak ook stukken goedkoper.
 Op October Festival Ibiza staat de muziek uit de jaren
‘60, ‘70 en ‘80 centraal. Het wordt ook wel het fl ower power festival
 genoemd. Naast muziek zijn er ook veel activiteiten te doen.

MAAK  JE DROMEN WAAR

Eigenaar: Paul van den Bos  |  NL - Rijksstraatweg 11 - 2984 AB Ridderkerk
ES - Partida Antequera 119 - 03579 Orxeta (Alicante)

06 53 18 39 14  |  info@horeca-spanje.com  |  www.horeca-spanje.com

“ONDANKS DE VELE 
REGELS, KRIJGEN WIJ 
HET SAMEN MET JOU 

VOOR ELKAAR”

VAN A TOT Z
Wanneer je als ondernemer aanklopt 
bij Horeca Spanje, ben je verzekerd van 
een geweldige service. Paul en zijn 
specialisten helpen je bij elke stap die je 
moet nemen om een succesvolle 
horecazaak over te nemen of te starten. 
Denk daarbij aan hulp bij het maken van 
een businessplan voor de financiering, 
het ontwikkelen van een passend concept, 
de verbouwing van het pand en de 
administratie die volgt. Horeca Spanje 

helpt je indien nodig zelfs bij het 
emigreren naar Spanje als je een 
horecaonderneming overneemt of start 
via Horeca Spanje.

WIL JIJ OOK JE DROOM WAARMAKEN 
EN EEN HORECAONDERNEMING 
BEGINNEN IN SPANJE?
Neem dan vooral contact op met Paul. 
Samen met jou maakt hij Spanje nog 
bruisender!

Met zijn bedrijf Horeca Spanje helpt Paul ondernemers bij het kopen en starten van 
een horecaonderneming in Spanje. In Spanje is de regel geving wat ingewikkelder. 
Daarom is goede begeleiding van groot belang. Horeca Spanje treedt op als makelaar 
voor onder nemingen en helpt zo bedrijven die in de problemen zitten. 
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IBIZA STAD
(EIVISSA)

SAN RAFAEL

SAN ANTONIO
ISLA CONEJERA

SANTA AGNÉS

SANT MATEU

SAN MIQUEL

SAN JUAN
CALA
SANT VINCENT

SANTA 
GERTRUDIS

SAN CARLOS

SANTA EULARIA
DES RIU

SAN LLORENC

JESÚS

SANT JOSÉ

SANT JORDI
PLAYA DE
FIGUERETES

PUNTA ROJA

CALA VADELLA
SA TALAIA

SAN 
FRANCISCO

SAN AGUSTIN

ES CUBELLS

ES CANAR

CALA BASSA

TAGOMAGO

FORMENTERA

LA SAVINA

PILAR DE 
LA MOLA

PUNTA ARABI

ES VEDRANELL
ES VEDRA

ES PUJOLS

BEACH/IBIZA

Benirras
SFEER
Op het strand zijn vaak hippies te vinden. Op 
zondag vieren ze een feest bij zonsondergang. 
Daarbij komen de drums en trommels al snel 
tevoorschijn. Er ontstaat een heerlijke jamsessie 
die zeker de moeite waard is om te bezoeken. 

OP HET
STRAND ZIJN
VAAK HIPPIES
TE VINDEN

Ook is er bij het strand een kleine hippiemarkt te vinden. 
Hier vind je bijvoorbeeld mooie Ibizaanse kleding. 

FACILITEITEN
Een bezoek aan dit baaitje wordt nog beter dankzij de 
faciliteiten die worden aangeboden. Zo zijn er ligbedden 
met parasols, buitendouches en een reddingsbrigade. 
Heb je zin in iets lekkers? Ook dit is geen probleem. Er 
zijn diverse restaurantjes aanwezig. Hier vind je naast 
heerlijk eten vaak ook verschillende leuke evenementen.
Cala Benirras vind je op Ibiza in de provincie San Juan. 
Dit is vanuit Ibiza Stad maar een half uurtje rijden, vanuit 
San Antonio 35 minuten en vanuit San Miguel zelfs maar 
10 minuten. Het strand is goed bereikbaar en er is een 
parkeerplaats. Daarom raden wij aan om eens een kijkje 
te gaan nemen! Het wordt een unieke ervaring waar je 
niet over uitgesproken raakt.

Cala Benirras is een van de mooiste baaitjes in het noordwesten van 
Ibiza. Met een prachtig strand van 300 meter en kraakhelder water kijk 

je je ogen uit! Hierdoor is het water ideaal om te zwemmen en te 
snorkelen. Het is een gemengd zand- en kiezelstrand met aan beide 

kanten een rotsenpartij. Dit baaitje is dus ideaal voor families 
met kinderen. Toch staat deze plek voornamelijk bekend om

de prachtige zonsondergang en hippiecultuur.

BenirrasCala
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Professionele hulp en 

hypotheekadvies in Spanje 

Hypotheekibiza.nl  |  031 850290678  
Carrer des Cap Martinet 58  |  07819 Nuestra Señora de Jesús, Illes Balears
info@hypotheekibiza.nl  |  hypotheekibiza.nl
Spaanse Hypotheek.nl  |  Calle Cirilo Amoros 58  |  46004 Valencia  
info@spaansehypotheek.nl  |  spaansehypotheek.nl

Er was veel behoefte aan een professionele 
samenwerking omtrent het regelen van financiën 
in Spanje. Daarnaast bloeit de huizenmarkt op. 
Patrick Kruger, hypotheekadviseur: “Mede door 
de lage rentestand zijn steeds meer 
Nederlanders en Belgen op zoek naar een 
eerste of tweede huis in Spanje.”

Spaanse Hypotheek heeft een efficiënte en 
professionele werkwijze. Hierdoor hebben veel 
Nederlanders en Belgen vertrouwen in Patrick en 
zijn team. Ondertussen werken ze met meerdere 
personen op hun kantoren, gevestigd in zowel 
Valencia als op Ibiza.
Patrick: “Het aantal aanvragen is afgelopen jaar 
enorm gestegen. Het is ideaal dat we met 
meerdere adviseurs in Nederland én Spanje 
kunnen samenwerken. Ondanks dat we soms 
ver van elkaar zitten, zien we overal wie wat 
heeft besproken met de klant. Dat werkt 
natuurlijk uiterst efficiënt.”

DREAMCAR RENTAL  |  +34 647361526  |  dreamcar-rental.com  |    www.facebook.com/Dreamcar-rental

Je vakantie begint bij

Ibiza, de ultieme vakantiebestemming. Vakantie is luxe en 
jezelf verwennen, dat fijne gevoel creëren na een jaar hard werken. 
Maak dat gevoel compleet met een mooie auto tijdens je verblijf. 
Van een handig klein model tot de ultieme dreamcar. Geen gezeur 
met creditcards, bij ons is iedereen boven de 18 jaar welkom. 
Wij gaan voor service! Laat je vakantie beginnen met je 
‘dreamcar’ die bij aankomst op het vliegveld op je wacht.

BOEK NU!
De eerste 5 personen die met kortingscode BRUIST een auto huren voor een week,krijgen de eerste 3 DAGEN GRATIS!
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Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange
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Dit prachtige herenhuis werd gebouwd eind
1980 en ligt op de berg en bij het strand van Cala 

Tarida in een rustige omgeving met uitzicht op 
zee. Compleet omheind biedt deze grote villa veel 

ruimte en privacy voor een grote familie! 
Op het terrein van 7.582 vierkante meter vinden 

we het hoofdgebouw met vijf slaapkamers 
met aangrenzende badkamers, een volledig 

uitgeruste keuken, een aparte eetkamer en een 
aparte woonkamer met een open haard. De 

belangrijkste attractie is de grote opulente entree 
die leidt naar een ruim terras met een prachtig 
uitzicht over een goed onderhouden tuin, een 

groot zwembad en met ongelooflijke mooie kijk 
en uitzicht op zee, dat u moet ervaren en 

beleven. Verder vinden we een buitenkeuken, 
een overdekte relax-area en een buitenbar voor 

gezellige en chique nachtelijke uren om te 
genieten van ‘Ibiza zomeravonden’. 

Er is een gastenappartement met een aparte 
ingang, 110 vierkante meter eigen terras en een 

grote garage van ca. 150 vierkante meter. De villa 
komt met veel extra’s en alhoewel het in een 

buitengewone kwaliteit is gebouwd, heeft deze 
zeer speciale en interessant ontworpen 

villa wat tederheid, liefde en zorg nodig om
het naar het jaar 2020 te brengen.

U wilt uw onroerend goed verkopen? 
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com 

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
Avda Cap Martinet 17 · 07819 Jesus (Sta Eulalia) ·Ibiza· Spain

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

Prachtige villa in Cala Tarida
met uitzicht op zee

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 3.600.000,00

REFERENTIE KPI380
TYPE OBJECT Villa
OPPERVLAKTE PERCEEL 7582 m²
WOONOPPERVLAKTE 543,14 m² 
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 7
ZWEMBAD Ja 
AANTAL TERRASSEN 3
KEUKEN Volledig uitgeruste keuken
BOUWJAAR 1980

2726



De liefde van Grace Spiegel voor patronen en kleuren komt tot 
uitdrukking in haar dromerige portretten van Aziatische vrouwen. 
Op haar palet gebruikt ze niet meer dan zes basiskleuren. 
“Daar kan ik wel vijftig warme en serene kleuren mee mengen”, 
aldus Grace.

Kunstenares Grace Spiegel  |  Atelier: Koninginneweg 1, Zandvoort (alleen op afspraak)
gracevanderspiegel@ziggo.nl  |  www.gracespiegel.com  |   grace_spiegel_paintings

en exotisch
Ongrijpbaar

 Het schilderen heeft ze niet van een vreemde. Haar vader, amateur schilder 
Herman Peters, liet Grace al jong kennismaken met de schoonheid van kunst en 
antiek. Vooral oriëntaalse objecten en porseleinen serviezen, met name uit China, 
spraken haar aan. “Het is tijdloos en sereen, vol prachtige patronen 
en aardse tonen. Een oneindige bron van inspiratie.” 
 Waarom juist Aziatische vrouwen?   “Aziatische
vrouwen gezichten hebben iets ongrijpbaars. Soms 
zelfverzekerd, soms verlegen. Een beetje brutaal, 
maar allemaal met een vleugje mysterie. Zolang ik het 
leuk vind, blijf ik Aziatische vrouwen schilderen.” 

Meer zien 
van de kunst

van Grace Spiegel? 
Check de website en 
Instagram en neem 

contact met 
haar op.

Accompany
          Exclusieve
   All in service

Accompany Ibiza is een internationale zorgonderneming die 
exclusief 24/7 ontzorgt door een professionele en persoonlijke ondersteuning. 
Wij assisteren in de breedste zin, bieden totale ontzorging aan de hand van privé 
en/of zakelijke en praktische ondersteuning, begeleiding bij huiselijke bezigheden, 
assistentie in en rond het huis, vergezellen buitenshuis, als sporttrainer, manager of 
manusje-van-alles en ook als gezondheids- en wellnesscoach. The sky is the limit!

“Het doel is om mensen te 
ontzorgen, zodat ze zo goed 
en zo lang mogelijk van hun 

leven kunnen genieten”

+31 6 51540280  |  www.accompany-ibiza.com
               Wellness & Health Accompany

Wim Hoes



COLUMN/MARSJA VAN KILSDONK

Marsja van Kilsdonk
www.beliefandgrowrich.nl

WIL JIJ EEN STEEN VERLEGGEN 
IN JOUW STROOM VAN HET 

LEVEN EN VERANDEREN NAAR 
DE STROOM VAN SUCCES?

Ik laat je niet denken, 
maar voelen.

Ik laat je niet twijfelen, 
maar weten.

Ik laat je niet snoeren, 
maar luisteren.

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet,
ik zie JOU! Omdat jij vanaf nu 

besluit: Ik ben het waard!

Meld je nu aan voor 
een exclusieve coaching 
op Ibiza!
Wil jij graag echt de diepte in?
Even weg van jouw huidige plek?
Afstand om goed te kunnen zien waar je vastloopt?
Durf je het aan een coach te hebben die:
• confronteert,
• van tough-love is
• en je met concrete handvatten weer terug naar huis 

laat gaan, zodat jij weer verder kan als je letterlijk landt 
in jezelf.

• 1-op-1 exclusief bij mij thuis.

Daar kan ik je bij helpen.
Al veel mensen gingen je voor.
Ga naar www.beliefandgrowrich.nl 
en meld je aan.

Liefs, 
Marsja van Kilsdonk

Luister jij naar mij? Dan garandeer ik jou
een leven vol rijkdom & succes

Ga naar 
de website
en meld
je aan!

MICHAEL PILARCZYK

Je kijkt om je heen, maar jouw beleving van je leven speelt 
zich af in je binnenwereld, in de wereld van je gedachten. 
En de betekenis die je geeft aan een gedachte, een 
gebeurtenis of een situatie is cruciaal voor je overtuigingen 
en dus voor je denkwijze. Die denkwijze bepaalt je visie op 
de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt. 
Het is een fi lter waardoor je informatie opneemt, kleurt en 
ordent. Het vormt je referentiekader en daarmee jouw 
beeld van de werkelijkheid waarin je gelooft. Met andere 
woorden: de betekenis die je ergens aan geeft, bepaalt je 
persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, hoe je reageert 
en de resultaten die je behaalt. 

Oftewel, alles begint met een gedachte. Het is je mindset. 
Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zijn jouw 
denkpatronen en je overtuigingen tot stand gekomen? 
En waarop zijn deze gebaseerd?

Iets om over na te denken.

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Zoals je foto’s op Instagram bewerkt met 
een fi lter om ze mooier te maken, zo kijk 
je in je dagelijks leven ook naar de buiten-
wereld door jouw eigen fi lter. En dat fi lter 
kleurt het beeld zoals jij het wilt zien.

Michael  Pilarczyk

Alles begint 
met eengedachte
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Zie jij je al zitt en, met een wijntje in de hand, in de uitbundig 
stralende zon op een van deze hagelwitt e balkons, genietend 
van het fantasti sche uitzicht op de helderblauwe baai van 
Cala Llonga? Als dat geen vakanti e is! 

Bij Apartamentos Catharina Maria beleef je 
het echte vakantiegevoel. Onze luxe studio’s 
en appartementen met hun grote balkons 
zijn in 2018 compleet vernieuwd en royaal 
ingericht. Wij bieden onze gasten nu eenmaal 

nét dat beetje meer. Koppels, gezinnen, senioren, vrienden, 
sportievelingen: allemaal hebben ze de tijd van hun leven. Kom 
het ook ervaren op het weergaloze Ibiza en besef hoe mooi het 
leven kan zijn. Boek nu!

La calle Kilimanjaro 41     CP 07849 de cala Llonga     Ibiza
+34 (0)6 798 209 35     info@apartamentos-catharinamaria.eu

www.apartamentos-catharinamaria.eu
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Taytanchis betekent de 
schepper en komt uit het 
Quechua, de taal die de 
Q’ero spreken in Peru. Een 
volk dat hoog in de Andes 
leeft en direct afstamt van 
de Inca’s. Taytanchis biedt 
tweemaal per jaar retreats 
aan op Ibiza. Hier maak je 
kennis met de negen 
inwijdingen van de 
Munay-ki. Deze zorgen 
voor een grote 
schoonmaak in je 
lichaam, zowel op 
energetisch als 
fysiek niveau.

058 - 2570727  |  06 - 51995626  |  www.taytanchis.com/retreats/munay-ki/ibiza

COLUMN/TAYTANCHIS

Wat is sjamanisme en spiritualiteit?

   Inca sjamanisme,
een andere weg naar welbevinden

In de afgelopen maanden heb ik een poging gedaan helder 
te maken wat de Munay-Ki inwijdingreeks inhoudt en wat 
de inwijdingen afzonderlijk teweeg kunnen brengen.

Voordat ik in een komende reeks ga uitleggen wat de andere inwijdingsweg van de 
Nusta Karpay precies behelst (die ik ook afgewisseld met de Munay-Ki doorgeef op 
Ibiza), wil ik toch nog een keer terugkomen op de begrippen sjamanisme en 
spiritualiteit omdat ik merk dat er toch nog veel mensen zijn die moeite hebben 
beide begrippen te plaatsen.

Spiritualiteit is het uitdragen wie je werkelijk bent. Een lichtwezen van goddelijke 
aard. De meesten van ons zijn ‘vergeten’ wie of wat ze feitelijk zijn. Dat we een zijn 
met alles om ons heen. In het Inca sjamanisme praten we dan over de wereld van 
levende energie. Innerlijk weten en ervaren dat alles ‘leeft’. Ook de dingen die velen 
als ‘dood’ of materie bestempelen.

Sjamanisme is de oudste vorm van spiritualiteit en gaat terug naar de basis van de 
mensheid. Feitelijk is het de kennis van onze voorouders en zit dus als zodanig ook 
in ons opgeslagen. Alle natuurvolkeren kennen sjamanisme in een of andere vorm. 
In die zin kan sjamanisme ons helpen onszelf terug te vinden. En daar is niets 
zweverigs aan, maar juist met beide voeten op de grond staan.

De volgende retreat (Munay-Ki) is van 7 t/m 14 oktober 2019
en valt samen met de verschijning van deze Bruist. In mei 2020 geef ik weer de 
Nusta Karpay door. Mocht je interesse hebben kijk dan eens op www.taytanchis.com.
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Overnachting in een Comfort Room van 
één van de meest luxe boutique hotels van het 
bosrijke Oisterwijk. Met een culinair 3-Gangen 
Menu Du Chef  |  Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

Bij Hotel de Leijhof 
in Oisterwijk

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

€79,50
 p.p.*

BRUISTDeal
*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Overnachting in een Comfort 
Room van één van de meest 
luxe boutique hotels van
het bosrijke Oisterwijk.
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef  
Luxueus ontbijt  |  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel
de Leijhof in 
Oisterwijk

*excl. lokale heffi ngen en op basis van min. 2 personen.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

Ben je dol op wijn? Dan is het zeker de moeite waard om een bezoek te 
brengen aan één van de unieke wijngaarden van Ibiza! Je kunt hier vaak 
een rondleiding krijgen en natuurlijk de smakelijke wijnen proeven.

Als je aan goede wijn denkt, zal Ibiza waarschijnlijk niet als eerste in je 
opkomen. Toch zijn er hier een aantal bodega’s die al decennialang 
kwaliteitswijnen produceren. We noemen hier drie mooie bodega’s die 
je kunt vinden op Ibiza.

De oudste bodega op het eiland is Sa Cova in de prachtige omgeving 
van San Mateu d’Albarca. Hier kun je een rondleiding krijgen en 
daarnaast heeft de bodega een restaurant waar je een hapje kunt eten 
in combinatie met natuurlijk één van de smaakvolle wijnen.

Bij Bodega César Winery wordt het 
druivenras Cabernet Sauvignon verbouwd. 
Daarnaast groeit er de bijzondere witte 
‘Tentación’, Spaans voor verleiding. De 
wijngaard ligt in het centrum van de 
gezellige plaats Santa Eulalia.

Bodegas Can Maymó in San Mateo wordt 
een van de meest prestigieuze wijngaarden 
van het eiland genoemd. Hier kun je de 
verschillende lokale wijnen proeven en na 
afl oop kun je jouw favoriete wijn inkopen 
zodat je er vaker van kunt genieten.

Wil je een wijnboerderij bezoeken, neem 
dan even contact op met de bodega voor 
de mogelijkheden.

proeven op IbizaWijn
UITTIP/WIJNEN

bloemibiza@gmail.com | www.bloemapartmentsibiza.com
 www.facebook.com/bloemibiza

Annemieke: +34 648 628 299 

Adelaarstraat 11, Nispen  |  +31 (0)6 28 80 67 60
info@johnkerstensmedia.nl  |  www.johnkerstensmedia.nl

Zoek je een stem?
John Kerstens Media zorgt ervoor!

Je wilt natuurlijk opvallen bij het grote publiek.
Met mijn stem geef ik jouw commercial, bedrijfsfilm

en zakelijke voicemail een unieke sound.

Like ons op 
www.facebook.com/IbizaBruist
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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.nl

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.nl 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.nl 

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.nl

5

4

2
1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.nl 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.nl

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.nl
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.nl

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.
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MIJN TIPS/IBIZA

Clemens en Dianne van Bracht 
sloten 25 jaar geleden Ibiza in 
hun hart. Om hun liefde voor 
Ibiza te delen met anderen 
lanceerden ze de website 

mijntipsibiza.nl. In Ibiza Bruist 
iedere maand hun visie over 

het leven op Ibiza.

Mijn Tips Ibiza  |  www.mijntipsibiza.nl  |  +31 651 703 576  |  info@mijntipsibiza.nl

Wij van Mijn Tips Ibiza mochten het al enkele keren 
ervaren, maar niets is leuker dan op Ibiza zelf je pad te 
zoeken, de dag op je af laten komen en wegdromen op 
een bijzonder plekje. De vele mooie strandjes op het 
eiland zijn de perfecte uitvalsbasis.

Maar... je moet er wel zelf voor openstaan. Vanuit een folder maak je 
niet de beleving mee die je diep in je hart misschien wel wenst. 
Onze ervaring leert ons dat je echt de dag op je af moet laten komen, 
op pad moet gaan en kiezen voor een leuk strandje. Natuurlijk 
kan het ook zomaar een rustige, relaxte dag worden, maar soms wordt 
het de dag die je nog heel lang in je herinnering bewaart. 

Op het strand van Ses Salinas - www.mijntipsibiza.nl/het-zuiden/
ses-salinas/ - beleefden we bij Sa Trinxa de ultieme vakantie ervaring. 
Alweer zo’n tien jaar geleden, ’s middags op het strand met livemuziek van 
Mika spelend op zijn viool en de dj die het publiek opzweepte.
Of de avond dat we na een dagje strand besloten direct door te gaan naar 
Plaza del Parque in Ibiza Stad om nog een drankje te doen. We hoorden 
toevallig van de barman dat er die avond een luna party - volle maan feest -
was op het strandje s’Estanyol - www.mijntipsibiza.nl/strand/het-
oosten/sestanyol/. Het werd een nacht om nooit meer te vergeten.

Ga dus op pad en ontdek op je eigen manier het prachtige eiland Ibiza. 

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Heerlijk wegdromen…
   waar dan ook!

ONTMOET ONZE SPAANSE ADVOCATEN
SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ONROEREND GOED EN ONDERNEMERS 
Wij begeleiden u bij alle juridische kwesties op Ibiza. Neem gerust contact met ons op. 

U kunt ons ook bereiken in Nederland (Gimbrère Breda of Amsterdam).

ONROEREND GOED ADMINISTRATIE 
IN SPANJE

ARBEIDSRECHT

BELASTINGRECHT

PERSONEN- EN 
FAMILIERECHT

HUURRECHT LETSELSCHADE

PROCEDEREN 
IN SPANJE

STRAFRECHT

ONDERNEMINGS-
RECHT

ONZE SPECIALISATIES

ERFRECHT

Bezoek onze website voor verdere informatie over onze specialisaties: www.gimbrere.es

CONTRACTENRECHT

INCASSO

INFO@GIMBRERE.ES +34 (0) 93 272 50 98 (ES)   +31 (0) 76 514 05 05 (NL) WWW.GIMBRERE.ES
Barcelona • Marbella • Madrid • Amsterdam • Breda
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De tropische temperaturen zijn achter de rug. 
Verlang jij toch nog naar een fi jn vakantiegevoel? 
Haal dan de sfeer van een bohemien strandhuis 

op Ibiza bij jou in huis. Lees de volgende tips 
en steek je handen uit de mouwen. We gaan er 

iets prachtigs van maken!

in huis
DE BASIS
We beginnen met de basis van je interieur. Witte 
muren, meubels en raambekleding zorgen voor een 
frisse basis. Kies bijvoorbeeld voor een witte tafel 
met bijbehorende stoelen. Daarbij staat een witte 
bank ook prachtig in het geheel. Én vergeet de 
houten jaloezieën niet. In het wit zijn deze tijdloos 
en stijlvol.

GEBRUIK HOUT
Al jaren vormen hout en wit een perfecte 
combinatie. Voeg daarom wat natuurlijk accenten 

Creëer een Ibiza
                   sfeer
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BRUISENDE/TIP

toe aan het witte geheel. Denk bijvoorbeeld aan 
een bamboe ladder of houten salontafelje. Doe dit 
alleen niet te veel, want dit gaat ten koste van de 
frisse aanblik. Het gaat juist om een bruine touch. 
Zoek daarom een balans waar jij jezelf in kunt 
vinden.

BOHEMIEN TWIST
Een echt Ibizagevoel ontstaat pas echt als je 
kleuren toevoegt aan het geheel. Doe dit subtiel, 
anders wordt het geheel al snel overweldigend. 

in huis Denk aan enkele eclectische accessoires die 
een ongedwongen hippie vibe oproepen. 
Gebruik bijvoorbeeld een kleurrijk voerkleed 
of versier je trap met tegeltjes met een 
mediterraans printje.

GENOEG INSPIRATIE OPGEDAAN? 
Mooi! Ga lekker aan de slag met een cocktail 
binnen handbereik. Zo bereid je jezelf perfect 
voor op de witte oase van rust die komen gaat.  

Creëer een Ibiza
                   sfeer

EEN WITTE BANK 
STAAT PRACHTIG
IN HET GEHEEL
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jane@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/jane

whatsapp: +31 6 50800850

JANE LINDERS

Wil je op vakantie, maar heb je geen 
zin of tijd om zelf het internet af te 

speuren of om langs te gaan 
bij een reisbureau? 

Maak dan een afspraak met 
Jane Linders van The Travel Club.

“Op een locatie en tijdstip naar wens
regel ik je vakantie van a tot z.”

Mi casa es su casa!

Tussen de vele hotels die er zijn, kom je af en toe ook prachtige 
exemplaren tegen waarbij je meteen je koffer wilt pakken.

Zo ook de Casa Cook hotels, smaakvol ingerichte adults only 
boetiekresorts. Ontspannen en genieten staan hier centraal.
Casa Cook is voor de verfijnde vakantieganger. De kamers en suites 
zijn met smaak en trendy ingericht met natuurlijke accenten, veelal 
met privézwembad. Vroeg opstaan voor 'handdoekje leggen' is hier 
dus niet nodig.

Een verblijf bij Casa Cook is echt even tijd voor jezelf. Je kunt een 
yogales volgen en er is een gym met personal trainer.
Het eten is met veel liefde en passie klaargemaakt, served with love!

Op dit moment zijn er vier Casa Cook hotels, op Kreta, Kos, Rhodos én 
op IBIZA!

Wil je hier ook heen? Neem contact met me op!

CASA COOK HOTELS

JOHN MACDONALD
INTERIOR - OUTDOOR

JOHN MACDONALD INTERIOR - OUTDOOR
is een full service designstudio gevestigd in het zuiden van Nederland. 
Het door John MacDonald opgerichte bedrijf richt zich op het ontwerpen en 
realiseren van onderscheidende interieur- en outdoorprojecten voor zowel 
particuliere als zakelijke opdrachtgevers.

Jules Verneweg 24, 5015 BM Tilburg
info@johnmacdonald.nl www.johnmacdonald.nl
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Tropicana Beach Club            Cala Jundal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

STRAND VAN CALA JONDAL
Tropicana is gemakkelijk bereikbaar, 
halverwege tussen Sant Josep en 
Ibiza Stad. Het lange strand aan een 
kristal heldere, turquoise gekleurde zee 
is dé plek om van de Ibicenco zomer 
te genieten. In een glamoureuze 
omgeving, tussen mooie mensen en 
toch ontspannen en in de natuur. 
En wat dacht u van onze service voor 
boten: wij kunnen uw bestelling aan 
boord brengen of u wordt van boord 
opgehaald om in ons restaurant te 
genieten van lunch of diner.

DE BEACH BAR 
Al vroeg in de morgen serveren wij 
een heerlijk ontbijt. Later op de dag 
staan er pastagerechten, overheerlijke 
sandwiches, hamburgers, broodjes, 
salades en zelfs uitgebreide vlees- en 
visgerechten op het menu. Ook kunt 
u genieten van heerlijke verse 
vruchtensappen of een koel drankje, 
naast ons aantrekkelijke aanbod van 
wijnen, cava’s en champagnes. Onze 
populaire Tropicana’s Sangria de Cava 
is een must om eens te proberen.

Tropicana is een plek waar u zorgeloos 
kunt genieten, met rustige Ibiza 
chillout-muziek op de achtergrond. Een 
plek voor iedereen; gezinnen, stelletjes, 
vriendengroepen... Laat u op zondag-
middag bij de Beach Bar meevoeren op 
Caribische en Braziliaanse klanken en 
dans de samba, salsa of merengue 
tijdens ‘La Fiesta Tropical’.

EXCELLENTE GASTRONOMIE
Kom eens naar ons restaurant waar u 
kunt genieten van een breed en 
gevarieerd aanbod, van traditionele 
Ibicenco gerechten met zeevruchten tot 
mediterrane en internationale cuisine. 
Maar ook eenvoudige gerechten zoals 
een pasta of salade smaken hier net 
even beter. Ons professionele en attente 
personeel is altijd in de buurt om u van 
dienst te zijn.

Het Tropicana Restaurant is ook een 
perfecte locatie voor een bruilofts-
receptie, zakendiner en andere 
feestelijke evenementen. Het restaurant 
is elke dag van de week geopend van 
12.00 tot 19.00 uur.

EEN VAN DE
MOOISTE BAAIEN 

VAN IBIZA 
WACHT OP JE

Dé plek om te  genieten van Ibiza
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WERKT  
ADVERTEREN?

BRUISENDE/SAMENWERKING

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

In deze rubriek vertellen adverteerders aan 
de hand van vijf vragen hoe ze de 
samenwerking met Bruist ervaren. 

Deze maand: Judith van Lent van massage-
praktijk Lente Mare. Sinds februari is 
zij met haar praktijk te vinden in onze

bruisende magazines en daar zijn 
wij erg trots op!

Met 37 uitgaven en een oplage van bijna 250.000 magazines per maand is uitgeverij Nederland Bruist 
een succesvolle formule in diverse regio’s in Nederland, België én in Spanje. Ons streven is om uit te groeien 
naar minstens 50 edities. Onze visie is: ‘ondernemers helpen om op de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid omhooggaat’. Daarom komen de ondernemers in onze magazines en 
op onze website op een unieke manier aan het woord en in beeld.

Wil jij ook opvallend adverteren in Bruist? Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

ZEKER WETEN!

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Via mijn buurvrouw, zij adverteerde al in De 
Maashorst Bruist. Ik werd gebeld door Rick. Hij 
had van mijn buurvrouw de tip gekregen dat ik 
misschien ook wel wilde adverteren. Toen is hij 
langsgekomen en zo is het balletje gaan rollen. In 
februari dit jaar ben ik begonnen met adverteren.

Waarom heb je gekozen om te adverteren 
bij Bruist?
De Bruist magazines hebben een groot bereik. 
Ik bereik er niet alleen mensen in Oss mee, maar 
in heel De Maashorst. Dat was ook mijn reden om 
te beginnen met adverteren, zodat ook mensen in 
de dorpen en steden rondom Oss mijn bedrijf zien. 
Zo bereik ik heel effectief mensen in mijn eigen 
regio die ik anders niet zou bereiken.

Judith van Lent

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
De samenwerking bevalt goed. Vooraf heeft Rick alles duidelijk 
uitgelegd, waardoor ik met een goed gevoel ben gaan adverteren. 
Ook als ik iets moet aanleveren, is dat allemaal heel duidelijk. 
Er wordt altijd goed gecommuniceerd en ik krijg steeds de keuze 
of ik dezelfde advertentie wil of misschien nog iets wil veranderen. 
Als ik een keer iets wil wijzigen, wordt dat altijd goed doorgevoerd. 
Ik ben dus heel tevreden.  

Wat heeft het adverteren bij Bruist je opgeleverd?
Het adverteren in De Maashorst Bruist heeft mij al meerdere 
klanten opgeleverd. Negen om precies te zijn. Dit zijn klanten die 
regelmatig terugkomen. Wat mij opvalt, is dat dit vooral mensen zijn 
die weinig met social media doen. Als ik niet in De Maashorst Bruist 
had gestaan, had ik deze mensen niet bereikt.

Zou je Bruist aanbevelen aan anderen en waarom?
Dat zou ik zeker doen! Alle communicatie met het bedrijf is heel 
informeel en vriendelijk. Je kunt gewoon ‘je en jij’ zeggen, wat alles 
heel laagdrempelig en open maakt. En natuurlijk vind ik het een 
leuk boekje met een mooie uitstraling.

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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Standaard om zes uur ’s avonds een bord met aardappelen, vlees en groenten 
voor je neus is er in Spanje niet bij. Spanje heeft een hele eigen cultuur als het om 
eten gaat. Met deze tips geniet jij tijdens jouw verblijf op Ibiza van eten en drinken 
zoals een echte Spanjaard.

NEEM DE TIJD
De Spaanse cultuur wordt gekenmerkt 
door rustig en uitgebreid genieten van 
eten en drinken. Dat geldt ook zeker 
wanneer je gaat eten op Ibiza. Neem 
daarom uitgebreid de tijd wanneer je 
gaat eten. Proef meerdere gerechten en 
vergeet zeker niet om een kan sangría 
of glas Spaanse vino te bestellen!

Over tijd gesproken, avondeten in Spanje doe je een stuk later dan in 
Nederland. Waar wij gewend zijn om rond zes uur ’s avonds aan tafel 
te gaan, begint het diner Spanje op zijn vroegst pas rond een uur of 
negen. Om de honger te stillen, pakken veel Spanjaarden rond een 
uur of zes nog een tussendoortje. 

VIND DE JUISTE LOCATIE
Op een mooie locatie geniet je nóg meer van lekker eten. Gelukkig 
vind je op Ibiza genoeg prachtige plaatsen voor een goede maaltijd. 
Bezoek bijvoorbeeld een van de authentieke Spaanse restaurantjes 
in Dalt Vila voor de lekkerste tapas. Of ga langs bij een van de 
beachclubs of restaurants aan het strand. 

GA VOOR EEN TYPISCH SPAANSE SPECIALITEIT
De Spaanse keuken is rijk aan ontzettend veel lekkere gerechten. 
Wanneer je op Ibiza verblijft, hoort daar écht een traditionele tapas 
avond bij. Kies verschillende kleine gerechtjes en deel deze met je 
tafelgezelschap. Gezelligheid gegarandeerd! Liever klassiek uit eten 
in een regulier restaurant? Probeer dan zeker eens de paella of een 
van de lokale visgerechten.

Geniet vaneten
BRUISENDE/TIP

ALS EEN
ECHTE 
SPANJAARDeten
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Pacha is een wereldwijde keten van exclusieve clubs 
en Pacha Ibiza is daarbij toonaangevend. Hier draaien 
de beste en meest bekende dj’s van de hele wereld. 
Met op maandag The Masquerade, dinsdag J. Balvin, 
woensdag Flower Power, donderdag Marco Carola, vrijdag 
Transmoderna by Dixon en op zondag Solomun + 1.
www.pachaibiza.com

DO 03 OKT - MUSIC ON
VR 04 OKT - TRANSMODERNA! 
  CLOSING PARTY
ZA 05 OKT - PURE PACHA
  CLOSING PARTY
ZO 06 OKT - SOLOMUN +1 
  CLOSING PARTY

Music is what we love. Summer is when we meet. Hï Ibiza is 
where we connect. Met een voortreffelijk sound systeem, de 
mooiste lichtshows, 3 zalen, 2 terrassen en zelfs vinyl-dj’s 
op het toilet. Hier kun je losgaan op de muziek van dj’s als 
Armin van Buuren, Sunnery James & Ryan Marciano en 
David Guetta & friends.  
www.hiibiza.com

DO 03 OKT - AFTERLIFE CLOSING PARTY
VR 04 OKT - F*** ME I'M FAMOUS! 
  CLOSING PARTY
ZA 05 OKT - BLACK COFFEE
  CLOSING PARTY
ZO 06 OKT - GLITTERBOX 
  CLOSING PARTY

CLUBEVENTS/OKTOBER

Lio presenteert zichzelf als 'club restaurant cabaret' en 
daar is geen woord van gelogen. Je komt hier niet voor het 
eten, maar voor de belevenis. In een soort Cirque du Soleil-
achtige stijl worden shows opgevoerd van het hoogste 
niveau. Na het eten wordt de tent omgebouwd tot club en 
kun je dansen tot in de vroege uurtjes.
www.lioibiza.com

DO 03 OKT - NIGHT FEVER BY FELIX 
  DA HOUSECAT 
  CLOSING PARTY
VR 04 OKT - VINTAGE CLOSING PARTY
ZA 05 OKT - LÍAME
ZO 06 OKT - 2MANYDJS PRESENT MAXI 
  DISCOTECA CLOSING PARTY

Voor veel mensen is Ibiza een koepel van plezier, 
ontspanning en vrijmoedigheid. Deze waarden vormen de 
kern van HEART Ibiza. Een goed gekleed publiek, 
opvallende artiesten waaronder livebands van 
wereldklasse! Daarnaast ook een scala aan diverse 
muziek en live performance art.
www.heartibiza.com

WO 02 OKT - LA TROYA CLOSING PARTY
DO 03 OKT - JAN BLOMQVIST PRESENTS 
  DISCONNECTED
VR 04 OKT - B!CRAZY CLOSING PARTY
ZO 06 OKT - HEART CLOSING PARTY
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

BOEK NU 
MODERN HOTEL 
MET ALLURE, 
DIRECT AAN ZEE

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com


