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Zoutvelden van Ibiza

Bij Lion Stone staan ruim achtduizend platen 
op voorraad. Hierdoor is er altijd wel een plaat 
die past bij uw persoonlijke voorkeur of de 
sfeer die wordt nagestreefd. Alle natuurstenen 
materialen selecteren wij zelf rechtstreeks in 
de groeve en laten wij in zagerijen in onder 
andere Italië en Spanje tot platen verwerken. 
Na de bewerking in onze productiefaciliteiten 
worden de projecten vervolgens in samen-
werking met een vakkundig montagebedrijf 
gerealiseerd. Neem voor meer informatie en de 
mogelijkheden gerust contact met ons op.

Sinds 1995 is Lion Stone een 
begrip in de wereld van natuursteen 
en composiet. Wij werken bij onze 
productiefaciliteiten in Tilburg 
dagelijks met 110 mensen aan 
de mooiste keukenbladen en 
projecten. 

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL

SHOWROOM
ENKEL OP AFSPRAAK

DISCOVERED IN NATURE, 
DESIGNED FOR A LIFETIME

Op de foto’s ziet u het mooie resultaat van een recent opgeleverd 
project. Voor de badkamer is gebruikgemaakt van calacatta verde 
marmer. Het keukenblad is uitgevoerd in onyx met geïntegreerde 

ledverlichting.

CENTAURUSWEG 148A, TILBURG  |  013 - 4564350  |  SHOWROOM@LION-STONE.NL  |  WWW.LION-STONE.NL  |                    LIONSTONENL
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Het mag duidelijk zijn… het seizoen is op Ibiza volop 
losgebroken. De meeste grote clubs zijn open, de 
terrassen zitten vol, de strandbedjes staan klaar en de zon 
schijnt uitbundig. Dat is Ibiza zoals het eiland in de zomer 
hoort te zijn en wat hebben we het gemist de afgelopen 
twee jaar!

Daarbij al te lang stilstaan, doen we niet. We willen juist 
vooruit, net als alle bruisende ondernemers op la isla 
blanca. Klaar dus met al het negatieve gedoe, we kijken 
alleen nog maar positief naar de toekomst. Want het leven 
is mooi en Ibiza is op zijn allermooist! Drukte en rust, 
party’s en zen, alles kan en mag naast elkaar bestaan op 
dit mooie eiland. Dus dompel je onder in de magische 
wereld die Ibiza heet en geniet van het leven.

Wist je trouwens dat dat genieten ook prima kan in San 
Antonio? De stad wordt nog weleens negatief 
afgeschilderd vanwege de dronken Engelse toeristen, 
maar wij laten je in deze nieuwste editie van Ibiza Bruist 
zien dat San Antonio toch echt wel op je must-visit lijstje 
hoort.

Lea en Marcel Bossers

Scan de QR-code voor meer  
informatie over Nederland Bruist

Bruisende lezer,
ZZYYXXWWVV
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LIGHT 
AT THE 
ZOO 
MAAK KENNIS MET UHUH, PURR, 
NOOT NOOT EN GRWOWW EN ZIE 
ZE SHINEN! IETS TE HARD NAAR 
JOUW SMAAK? DAN DIM JE ZE. 
BEESTACHTIG LEUKE LAMPEN IN 
MATGLAS MET KERAMISCH GOUD.

SCANMIJ

MATGLAS MET KERAMISCH GOUD.MATGLAS MET KERAMISCH GOUD.

LIGHT 
AT THE 
ZOO 
MAAK KENNIS MET UHUH, PURR, 
NOOT NOOT EN GRWOWW EN ZIE 
ZE SHINEN! IETS TE HARD NAAR 
JOUW SMAAK? DAN DIM JE ZE. 
BEESTACHTIG LEUKE LAMPEN IN 
MATGLAS MET KERAMISCH GOUD.

SCANMIJ

MATGLAS MET KERAMISCH GOUD.MATGLAS MET KERAMISCH GOUD.

1111



13

Buen provecho!
Wie al eens een kijkje in San Antonio heeft genomen, weet dat 
er aan leuke restaurants en eetcafétjes absoluut geen gebrek is 
in deze stad. Alleen langs de uitgestrekte boulevard vind je al 

tal van eetgelegenheden en als je vervolgens een rondje door de 
rest van de stad maakt, kom je zelfs nog meer tegen. Ook 

 je inwendige mens zal dus volop genieten tijdens bezoekje aan 
San Antonio.

f je hier nu al vroeg in de ochtend 
bent en zin hebt in een lekker 

ontbijt, ’s middags uitgebreid wil lunchen 
of ’s avonds heerlijk wilt dineren maakt 
wat dat betreft niet uit. Op elke moment 
van de dag valt er hier te kiezen uit 
tal van opties. Van supergezond tot 
vette hap, van Chinees tot Spaans en 
wie goed zoekt ziet her en der zelfs de 
vertrouwde Nederlandse bitterballen op 
de menukaart staan. Het moeilijkste is 
misschien nog wel om de keuze te maken 
waar je nu echt zin in hebt, want het 
ene menu oogt nog aantrekkelijker dan 
het andere en bij elk restaurant doen ze 

hard hun best om je juist bij hen naar 
binnen te lokken.

Tip: in het centrum zelf eten is leuk, 
maar ook in de nabije omgeving zijn 
heel wat bijzondere restaurants te 
vinden. Van simpel tot luxe en alles 
ertussenin. ’s Avonds kunnen we je 
in ieder geval één ding aanraden: 
zoek een restaurant met uitzicht 
over zee zodat je tijdens het eten 
niet alleen van al het heerlijks dat op 
tafel verschijnt kunt genieten, maar 
tegelijkertijd ook van de prachtige 
zonsondergang.

 

O

EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

ZZYYXXWWVV
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EET
EEN CULINAIRE BELEVENIS

RITA’S CANTINA Het restaurant is erg gezellig ingericht met een grote 
muurschildering van een Cubaanse vrouw met sigaar. Bij Rita’s Cantina kan je 
terecht voor heerlijke en simpele gerechten zoals nasi of bami goreng, een lekkere 
broodje shoarma, saté met stokbrood of de heerlijke huisgemaakte appeltaart of 
pannenkoeken. Niet alleen bij de locals is het restaurant inmiddels vaste prik, ook 
steeds meer toeristen weten het restaurant te vinden om een lekkere hap te scoren. 
Ook voor een goed ontbijt 
kan je bij Rita’s Cantina 
terecht, met prachtig uitzicht 
op de haven. Of je nu op 
vakantie bent op Ibiza of 
hier woont, een goed ontbijt, 
lunch of diner in een van 
de bekendste restaurants 
van het eiland mag je niet 
missen. 

CHIRINGUITO CALA 
ESCONDIDA Dit is een klein en 
volledig ecologisch strandtentje. 
Het serveert simpele Spaanse 
gerechten en daarnaast serveert 
het ook een vega burger of 
een falafel wrap. Volgens velen 
serveren ze hier de beste wraps 
die ze ooit hebben gegeten, 
heerlijk bij een glas ijskoude 
sangria de cava. Het personeel is 
uiterst vriendelijk en de gastvrouw 
(Spaans/Nederlands) BRUIST  
van de energie. Verderop ligt  
een nudistenstrand. 

CAFE DEL MAR  Een van de 
meest bekende plekken om de 
zonsondergang van Ibiza te bekijken. 
Cafe de Mar bestaat al sinds 1980.  
Het is gelegen op de sunset strip 
in San Antonio. Een drankje of een 
hapje met lekkere achtergrondmuziek 
tijdens de zonsondergang is een 
unieke ervaring. Cafe del Mar serveert 
naast de heerlijke sushi’s ook salades, 
burgers en pizza’s. En natuurlijk 
heerlijke cocktails, mooie wijnen en 
champagne. 

SUNSET ASHRAM Bij het baaitje 
Cala Comte ligt Sunset Ashram en 
daar kan je dineren tijdens de mooiste 
zonsondergang van Ibiza. Op het menu 
staan Mediterrane gerechten, een kipcurry, 
sushi of natuurlijk tapas. Het uitzicht is hier 
adembenemend. Misschien een van de 
mooiste zonsondergangen van het eiland. 
Overdag zwemmen, drankjes doen en in 
de avond heerlijk dineren is een perfecte 
combinatie. Er draait bijna altijd een dj en 
in het weekend is er livemuziek.   

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE RESTAURANTS
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Cala Jondal, s/n, 07830 Sant Josep de sa Talaia, Islas Baleares, Spanje  |  +34 971 80 26 40  |  www.tropicanaibiza.com

HEB JIJ JE 

VAKANTIE AL 

GEBOEKT?

WE ARE READY 
TO WELCOME YOU

San Antoini 
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Fiesta!
Houd je wel van een feestje? Dan is San Antonio voor jou zeker 

the place to be! Van kleine tot grote clubs, voor overdag en  
‘s avonds, de stad heeft het allemaal… en nog veel meer!  

Dus ‘put on your dancing shoes’ en op naar Ibiza!

e dansschoenen kun je trouwens 
ook gewoon thuislaten om op blote 

voeten en in je zwembroek of bikini te 
gaan feesten bij een poolparty. Of ga 
juist lekker over de top met hoge
hakken, een glitterjurkje en – voor 
mannen – je meest fancy outfit. Waar
je ook voor kiest, onthoud dat op Ibiza 
het volgende motto geldt: let’s fiesta 
like there’s no mañana! Oftewel, lekker 
feesten zonder rekening te houden 
met de dag van morgen, bijvoorbeeld 
in bekende clubs als Es Paradis, Club 
Eden en Amnesia. Wat morgen brengt, 
zie je dan wel weer.

Waar je moet zijn voor de leukste 
feestjes? Overdag lopen er over het strand 
en door de stad heel wat proppers rond 
die je dat precies kunnen vertellen. Maar 
net zo leuk is het om je te laten verrassen 
en gewoon ergens naar binnen te gaan 
waar de muziek je aanspreekt en de sfeer 
je bevalt. Verkeerde keuze gemaakt?
Gewoon door naar het volgende feestje! 
Want van één ding kun je op Ibiza zeker
zijn: er is altijd nog wel ergens een ander 
feestje. En geef de mensen op het eiland
eens ongelijk. Op zo’n mooie plek valt er 
toch altijd wel wat te vieren?! 

J

PARTY
LET’S GO!

1919
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PARTY

DESTINO IBIZA 
Destino Pacha resort 
(adults only) is niet 
alleen een luxe hotel, 
maar biedt ook 
geweldige poolparty’s 
met de grootste 
dj’s zoals Solomun, 
Marco Corolo of 
Luciano. Party from  
5 till midnight!  

DEFECTED IBIZA 
Defected heeft vanaf april de 
openingsfeesten gedraaid in 
Dalt Villa, Amnesia en Club 
Eden. Nu elke vrijdag in Club 
Eden met dj’s zoals Sam Divine, 
Danny Howard, Low Steppa and 
Defected Daddy Simon Dunmore 
(oprichter Defected).  Ze zijn 
teruggekeerd naar San Antonio’s 
Eden voor een lange hete zomer 
met housemuziek.

DC10 ligt bij Las Salinas, niet ver van het vliegveld. Wanneer 
een vliegtuig overvliegt, denken de partygangers dat het 
een sound effect is. De naam van de club is afgeleid van 
het gelijknamige vliegtuig en de club is gevestigd in een 
verbouwde finca aan het einde van de landingsbaan. Een  
van de belangrijkste terugkerende feesten is Circoloco.  

LET’S GO!

POOL PARTY AT IBIZA ROCKS  Midden in San Antonio  
ligt het adults only Ibiza Rocks hotel. Heel bekend van de  
poolparty’s. Het heeft twee zwembaden en er zijn elke dag 
poolparty’s. Als gast van het hotel krijg je gratis toegangs-
kaarten tijdens je verblijf. Het heeft ook meerdere bars en 
restaurants.   

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE CLUBS
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Cala Comte, Ibiza
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Accompany
vitaliteit coaching voor 

body, mind & soul

Accompany richt zich momenteel naast Ibiza ook op andere landen en 
doeleinden, zoals exclusieve internationale accompany, privé & business 

begeleiding, exclusieve vitality training & coaching.

At your service!

Tot jou� dienst

Wim Hoes

+31 6 51540280  |  WWW.ACCOMPANY-IBIZA.COM
      Wim Hoes        accompany_ibiza

  

2524
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Eigenaren: Dennis van Weelden en Nanda Finardi Carrer Cala Llonga 55, Cala Llonga  |  +34 679 12 75 58  |   AmigosCafeIbiza

“Op onze oude locatie hebben we twee jaar in het klein kunnen oefenen, zodat 
we het hier, op onze nieuwe plek, voor het echt en in het groot kunnen doen”, 

lacht Dennis van Weelden, die samen met zijn partner Nanda Finardi eigenaar is 
van loungebar en restaurant Amigos in Cala Llonga. “Die verhuizing is de beste 

keuze die we ooit hebben gemaakt!”

DÉ ONTMOETINGSPLAATS VAN CALA LLONGA

Wie de oude Amigos kent en een kijkje gaat nemen 
bij de nieuwe locatie, snapt meteen waarom. “Op 
onze vorige plek was het ook supergezellig, maar 
wel klein en de mogelijkheden waren 
beperkt”, vertelt Dennis. “We zijn nu echt 
bezig met Amigos 2.0. Niet alleen binnen 
hebben we nu enorm veel ruimte, maar 
ook buiten op het terras, de eyecatcher 
van de zaak.” En niet alleen de ruimte 
is groter geworden, ook al het andere 
wordt voortaan grootser aangepakt. 
“Terwijl we voorheen alleen bekendstonden om 
onze snacks en burgers, voeren we hier een 
volwaardig menu met echt goed vlees, lekkere 
kaasplanken, patés, tapas en ga zo maar door. 
En natuurlijk wordt ook de enorme barbecue op 
het terras zeer regelmatig gebruikt.”

Kom genieten! “Vroeger stond deze plek 
bekend als dé ontmoetingsplaats van Cala 
Llonga en dat is precies wat wij er weer van gaan 

maken, het hele jaar door. Met goed 
eten, lekkere drankjes – we hebben 
tegenwoordig zelfs een wijnkaart – leuke 
mensen, een fi jne sfeer en regelmatig 
dj’s en liveoptredens. En alles wat we 
doen, doen we op onze eigen, unieke 
Amigos manier, dus net even anders dan 
de rest.” Dennis en Nanda zijn met recht 

trots op wat ze op hun nieuwe locatie samen 
hebben neergezet. “We hebben er hard voor 
gewerkt, maar we genieten ook volop en dat is 
precies wat we willen dat ook al onze gasten hier 
komen doen. Iedereen is welkom, dus we zien je 
graag heel snel bij Amigos!”

amigos
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
9.   Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best

33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
      's-Gravenwezel
37. De Kempen

38. Ibiza
39. Costa del Sol
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Zonsondergang San Antoini, Ibiza



Let’s shop
Een echt shopwalhalla is San Antonio niet. Behalve 

uiteraard de nodige levensmiddelenwinkels en zaakjes waar 
ze watersportartikelen verkopen, bestaat het winkelaanbod 

hoofdzakelijk uit souvenirwinkels. Wie echt lekker een middagje 
wil shoppen, kan dus beter naar Ibiza Stad of eventueel Santa 

Eulalia gaan. Neemt niet weg dat er ook in San Antonio echt wel 
wat leuks te vinden is, je moet er alleen even naar zoeken.

el zijn er in (de buurt van) San 
Antonio wekelijks verschillende 

marktjes waar je op je gemak rond kunt 
snuffelen. Een daarvan is bijvoorbeeld 
de wekelijkse markt met kraampjes vol 
lokaal geteelde landbouwproducten. 
Weer eens wat anders dan een 
hippiemarkt dus. Overigens is San 
Antonio ook een perfecte uitvalsbasis 
voor een bezoekje aan zo’n populaire 
hippiemarkt. Ibiza is immers zo klein 
dat je er met de auto binnen no-time 
kunt zijn en er gaan in het seizoen 
vanuit San Antonio ook de hele dag 
door bussen die je naar alle uithoeken 
van het eiland brengen.

Shop till you drop kan alsnog, maar 
het is dus niet iets wat typisch bij San 
Antonio hoort. Gelukkig valt er, zoals 
je elders in deze editie van Ibiza Bruist 
kunt lezen, zo veel te doen dat je ook 
helemaal geen tijd hebt om te shoppen. 
Geniet daar dus vooral van als je hier 
bent en bewaar dat shoppen voor als je 
je een dagje ergens anders op het eiland 
bevindt. Tenzij je natuurlijk alleen op 
zoek bent naar een leuk souvenirtje, dat 
vind je in het centrum van San Antonio 
dan wel weer gegarandeerd.

W

SHOP
TILL YOU DROP!

333333
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SHOP
TILL YOU DROP!

ZOMERSE SFEER  
VAN IBIZA & LIBALIS
Start je zomer met deze elegante Sal de Ibiza en Libalis Rosé Wine geschenkschaal in 
frisse zomertinten, met de perfecte mix van gastronomische zoute snacks en 
mousserende roséwijn uit Spanje. Libalis Rosé Wine is een prachtige roséwijn gemaakt 
van handgeselecteerde muscat- en syrah-druiven. Sal de Ibiza creëert gastronomische 
snacks gemaakt met het beste natuurlijke zeezout dat op Ibiza is geoogst. Deze 
elegante lekkernijen omvatten knapperige chips met witte truffel en flor de sel, 
hartig-zoete rokerige bbq-pinda’s en meer. Het geschenk wordt gepresenteerd op een 
stijlvol Sal de Ibiza metalen dienblad.

SCAN DE QR-CODES VOOR MEER INFO

unieks!

*LEZERSACTIES Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine uit jouw regio.  
Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 
de TAG bij de lezersactie naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

BRUIST
Deals
Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

Iets

SALSA ESPINALER
Deze vurige salsa smaakt heerlijk bij onder 
andere chips, olijven en ingeblikte 
visgerechten, Gemaakt van een mengsel van 
azijn, peper en kruiden is dit een heerlijke 
uitvinding van de gelijknamige tapasbar The 
Espinaler. www.alegreimport.nl

24/7 IBIZA  
Een heerlijk aroma  
om je persoonlijkheid 
en karakter mee te 
omschrijven.  
Creëer je eigen 
stijl dankzij 

deze essence die iedereen boeit. 
Heb jij jouw ideale parfum al? 
Zo niet, dan gaat deze 24/7 
vip-very ibiza party edition 
man set van Pacha je 
zintuigen te boven. 

ESPADRILLES
Deze traditionele stoffen schoenen zijn 

afkomstig uit de regio van de 
Pyreneeën, tussen Spanje en 
Frankrijk, waar ze eeuwenlang door 

de lokale bevolking zijn gedragen. 
Vandaag de dag hebben lokale ontwerpers 

de espadrille nieuw leven ingeblazen en zijn 
ze verkrijgbaar in vele moderne kleuren en met 

de meest uiteenlopende dessins.
www.bananamoon.com

LEZERSACTIE * 
Self Tan 125ml van 
That’so t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale en echt bruine kleur 
die zich 2-3 uur na het aanbrengen 
doorontwikkelt. Geen vlekken, geen 
oranje/gele kleur of zwarte puntjes 
in je poriën. Ook verzorgt en hydrateert dit 
product je huid door toevoeging van onder 
andere aloë vera. Het perfecte product 
voor een verantwoorde bruine tint.

www.thatso.nl TAG #SELFTAN

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

www.kastaccessoires.nl

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies milieubewust  

met dit sta bureau van Xergonomic®.  Je plaatst deze standaard eenvoudig 

bovenop elke tafel of bureau, zodat je er staand aan 
kunt werken. Staand werken is vele malen 

gezonder voor je lijf en zorgt voor een hogere 
productiviteit. Dit product is gemaakt van 

FSC® gekwalificeerd bamboe dat op 
een duurzame manier is 
gewonnen, bijdraagt aan het 
milieu en verpakt is in biologisch 
afbreekbaar materiaal.

XERGONOMIC® STA BUREAU

VAN

€ 119,00
VOOR 

€ 98,00



+31 613836001 |  info@hvdaqua.nl
WWW.HVDAQUA.NL

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

BENT U OP ZOEK NAAR 
EEN SPECIALIST?

Voor uw eigen exclusieve ontwerp?
Iemand die met u meedenkt en 

de nieuwste technieken
gebruikt? 

Wij pakken het bouwkundig aan en 
ontzorgen u van A tot Z. En natuurlijk 

denken we mee met uw budget.

HVD POOLS 
voor uw zwembaden en zwemvijvers 

HVD KOI 
voor uw koivijvers en natuurvijvers

HVD AQUA 
voor de technische ruimte, 
producten en onderhoud

Wist u dat wij u ook kunnen 
adviseren over natuurlijke 

wateroplossingen?

EEN ZWEMBAD, 
DE PAREL IN UW TUIN!

KOM TOT RUST IN UW EIGEN TUIN
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UW NIEUWEZWEMBAD STAAT AL KLAAR

Profi teer van 
hoge korting!
Vemeld de code BRUIST 
2022 bij de aanvraag van 
informatie en bespaar 
zo op een fantastisch 
zwembad in úw tuin.



 

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
c/Joan Tur Tur 13, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

 

Dit gezellige landhuis in fi nca-stijl 
ligt op een berg in een rustige omgeving.

Gelegen tussen Santa Eulalia en San Juan, is 
deze villa een centraal startpunt om alles snel 
te bereiken. Een trap leidt naar de galerij, die 
momenteel in gebruik is als tv-kamer. Dankzij 

de grote schuifdeuren wordt de ruimte 
overspoeld met natuurlijk daglicht en bereik 

je een gezellig dakterras met een chill-out 
area. Indien nodig is er ook de mogelijkheid 
om de galerij af te sluiten en om te bouwen 

tot een vierde slaapkamer.

Buiten is er een groot zwembad met 
zonneterras en Bali-bed om in te ontspannen, 

evenals vele andere terrassen waar iedereen 
zijn favoriete plekje kan vinden en zich terug 

kan trekken, ook zijn er diverse dakterrassen.
Dankzij een garage voor twee auto’s, een 

carport met twee extra parkeerplaatsen en een 
grote oprit is er voldoende parkeergelegenheid. 
Als u op zoek bent naar een toevluchtsoord op 

Ibiza, dan is dit een perfecte gelegenheid om 
vrede, rust en ontspanning te vinden!

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

OBJECT/VAN DE MAAND

Modern landhuis in fi nca-stijl 
met uitzicht op zee

REFERENTIE KPI626
TYPE OBJECT Landhuis
WOONOPPERVLAKTE ca. 222,24 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  ca. 7.000 m²
SLAAPKAMERS 3
BADKAMERS 2
ZWEMBAD JA 

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS

€ 3.450.000,-



Experimental Beach, Ibiza
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Lekker slapen
Zoals eigenlijk aan alles, is er in San Antonio eveneens een 
overvloed aan hotels. Een gegeven waar je ook eigenlijk niet 
omheen kunt als je een kijkje neemt in de stad. Je bent het 
ene hotel amper voorbij, of het andere doemt alweer op. Voor 
sommigen is dit misschien een minpunt, maar je kunt het ook 

als pluspunt zien: er is meer dan genoeg keuze.

e hebt niet alleen heel veel 
keuze, de keuze is ook nog eens 

heel breed. Van low budget tot over de 
top chique en van typisch Spaans tot 
übermodern en alles ertussenin. Hotels 
waar je kinderen welkom zijn, ‘adults 
only’ hotels, huisdiervriendelijke hotels… 
You name it, San Antonio heeft het! 
Welk hotel het beste aansluit op jouw 
wensen, is natuurlijk heel persoonlijk. 
Voor ons loont het in ieder geval altijd de 
moeite om, voor het boeken, online de 
ervaringen van anderen te lezen. Overall 
geeft dat je meestal wel een redelijk 
beeld van wat je van een hotel kunt 
verwachten.

Let op: San Antonio is in de 
zomermaanden ontzettend populair 
onder vakantiegangers. Wil je 
dus de zekerheid hebben op een 
fijne kamer in een leuk hotel, met 
misschien zelfs een prachtig uitzicht 
over zee, zorg dan dat je op tijd 
boekt. Last minute is er meestal 
ook nog wel iets te vinden, maar 
dan moet je je zoekcriteria wel wat 
bijstellen en de prijzen zijn vaak een 
stuk hoger dan wanneer je er op tijd 
bij bent. Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee, dus boek op tijd en 
voorkom teleurstellingen!

J

STOP
EN KOM TOT RUST!

434343
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STOP
EN KOM TOT RUST!

PIKES IBIZA Pikes is een iconisch instituut op 
Ibiza, doordrenkt van rock-’n-rollgeschiedenis 
en boordevol persoonlijkheid. Het toevluchtsoord met 25 kamers 
in de heuvels van San Antonio beschikt over op maat gemaakte 
kamers en suites rondom de uitgestrekte sprookjesachtige tuinen 
en het beroemde aquamarijnzwembad dat de locatie was voor 
Wham’s ‘Club Tropicana’-video.

MARBLE STELLA MARIS Het 
4-sterrenhotel Marble Stella Maris Ibiza 
biedt je een onvergetelijke ervaring in 
een unieke omgeving. Het complex ligt 
op een met pijnbomen begroeide heuvel 
en wordt omgeven door een mooie 
mediterrane tuin. De accommodatie ligt 
in een heuvelachtige omgeving en biedt 
een gratis buggy-service om gasten en 
hun bagage van en naar de receptie te 
brengen tijdens check-in en check-out. 
Op loopafstand wachten twee prachtige 
zandstranden in de schilderachtige 
baaien Cala Gracio en Cala Cracioneta, 
beide te voet te bereiken. Het bruisende 
centrum van San Antonio vind je op drie 
kilometer afstand. 

AMARE BEACH HOTEL Bij binnenkomst in het 
Amare Beach Hotel in San Antonio heb je meteen 
het ultieme vakantiegevoel. De inrichting is hip, 
trendy en luxe. Net als Ibiza. Droom weg op je ligbed 
aan het zwembad of op het strand dat voor de deur 
ligt. Waar je bij het zwembad lekker wat reuring om 
je heen hebt, is je kamer juist heel sereen ingericht 
om tot rust te komen. ‘s Ochtends start je de dag 
goed met een zeer uitgebreid ontbijt van uitstekende 
kwaliteit. Zin in wat actie? Werk je in het zweet in de 
fitnessruimte of ontdek de mooiste plekjes van Ibiza 
op de fiets. Gun jezelf daarna die heerlijke massage. 
‘s Avonds schuif je aan bij één van de restaurants 
voor een culinaire verwennerij. 

HOTEL GARBI IBIZA & SPA is een hotel in Playa d’en Bossa, 
het grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. 
Dit viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van 
een luxe verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers 
die opvallen door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne 
avant-gardestijl waarin speciale aandacht is besteed aan 
details. Als je graag nieuwe gerechten probeert, kun je de beste 
lokale en internationale gastronomie proeven in de aanwezige 
restaurants en bars.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE HOTELS
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Bewonder
Met stip op nummer één van alle bezienswaardigheden in San 
Antonio: de zonsondergang! Die is hier zó spectaculair dat veel 

mensen er in de avonduren speciaal voor naar dit deel van 
het eiland komen. De terrassen zitten tegen de tijd dat de zon 
ondergaat dan ook bomvol, net als de omringende rotspartijen 

en stranden waar mensen zich met zelf meegenomen hapjes en 
drankjes installeren voor dit natuurspektakel.

n als het dan eenmaal zover is, 
en de zon langzaam in de zee 

lijkt te zakken, moet je niet schrikken 
van het luide applaus en gejoel. 
Hoewel het een dagelijks schouwspel 
is, dat overal ter wereld plaatsvindt, 
is de sunset hier zó mooi dat die 
elke dag weer op deze manier wordt 
beloond. Gewoon meedoen, genieten 
van het spektakel en niet vergeten: 
wat mooie foto’s maken, want dit wil 
je je altijd blijven herinneren!

Is er behalve die sunset en de vele 
terrassen en horecagelegenheden 
nog meer te doen in San Antonio? 

Jazeker. Zoals we elders in deze 
nieuwste editie van Ibiza Bruist ook 
al vermelden kun je hier heerlijk 
wandelen, door de drukke stad, 
maar ook door de omringende natuur 
met de meest prachtige baaien en 
stranden. Verder is ook een bezoekje 
aan aquarium Cap Blanc een 
aanrader en als je er dan toch bent, 
werp dan ook even een blik op het 
Ei van Columbus, maar dat kun je 
eigenlijk niet missen als je de stad 
inrijdt. Nog een bezienswaardigheid 
op zich: de haven waar de meest luxe 
jachten er gewoon om vragen om 
even door jou bewonderd te worden.

E

& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

494949
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& BEWONDER
STEEDS VERRASSEND AANBOD

SA CAPELLA Een bezoekje aan Sa Capella is echt een 
aanrader. Deze oude kapel is nu een van de mooiste 
locaties op Ibiza om te dineren. Een 16e eeuws kerkje 
met mooie tuinen. Gelegen in San Antonio, is dit de 
ideale locatie voor die extra speciale feesten. Het 
restaurant heeft een rustieke uitstraling met prachtige 
bogen. Bewonder de imposante honingkleurige muren 
en gigantische sculpturen in de grote ruimte die lang 
geleden als kapel is gebouwd. Op de muren van het 
restaurant hangen – per tafeltje – bordjes met namen 
erop: dit zijn de namen van klanten die al sinds jaar en 
dag vaste bezoeker zijn van het restaurant. De naam- 
bordjes zijn dus een soort dankbetuiging van de  
uitbater, voor hun jarenlange trouw. Je krijgt altijd een 
afzakkertje, een chupito van hun huisgemaakte hierbas!

KERK VAN SAN ANTONIO De imposante kerk van 
Sant Antonio, naast de haven, vormt het middelpunt 
van de stad. De bouw begon aan het begin van de 14e 
eeuw en was onderhevig aan verschillende toevoegin-
gen tot de 17e eeuw. Het is het typische voorbeeld van 
een versterkte kerk, met ijzeren deuren, dikke muren 
en zeer kleine ramen om de inwoners te beschermen 
tegen aanvallen van piraten en zeerovers. Er werden 
zelfs kanonnen in de toren geïnstalleerd om vijandelijke 
schepen af   te weren. Binnenin verhoogde een bron met 
drinkwater de overlevingskansen van de vluchtelingen. 
De kerk heeft een grote en mooie binnenplaats en is 
volledig witgekalkt, behalve de achtermuur waar de  
kale stenen ongeverfd zijn gelaten, wat de stevigheid  
benadrukt. Het geheel is elegant en wordt omgeven 
door een gevarieerd aanbod aan hotels en winkels. 

TORRE DE CAMPANITX Bij het uitkijkpunt Torre de Campanitx 
heb je een mooi uitzicht over het eiland Tagomago. In 1982 is 
de toren volledig gerestaureerd. Je kunt helaas de toren zelf niet 
betreden, maar er alleen omheen lopen. Al die ‘torentjes’ die je op 
Ibiza tegenkomt, net als deze, kennen een lange geschiedenis. 
Vroeger werden ze gebruikt als uitkijk- en verdedigingstorens die 
de eilandbewoners moesten beschermen en om te waarschu-
wen tegen aanvallen van piraten en zeerovers. Als je dus bij een 
uitkijkpunt bent dat begint met de naam ‘Torre’, dan weet je dat je 
weer op zo’n oude verdedigingstoren staat.

SCAN EN BEKIJK ONLINE  
ALLE LEUKE BEZIENSWAARDIGHEDEN
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Marsja van Kilsdonk  |  www.marsjavankilsdonk.expert

 Deze kennis heeft Marsja in de loop der jaren 
zelf proefondervindelijk tot zich genomen. “Ik 
had graag gewild dat iemand mij dit twintig 
jaar geleden al had verteld, toen ik zelf aan het 
begin van mijn traject stond. Juist daarom vind 
ik het zo belangrijk om daar nu anderen mee te 
helpen.” Deed ze dit in coronatijd noodgedwongen 
hoofdzakelijk via online trajecten, inmiddels ben je 
ook weer welkom in haar Godinnengrot op Ibiza. 
“We hebben hier voor mijn gevoel op het eiland 
twee jaar winter gehad, maar de zomer is eindelijk 
weer begonnen, het eiland bruist en ook ik bruis. 
Dat wil jij toch ook?! Dus ga voor je dromen en 
durf voor jezelf te kiezen, want jij bent de enige die 
weet wat jou gelukkig maakt. En geloof vooral dat 
je het waard bent.”

“Wie ik ben? Ik ben Marsja van Kilsdonk, transformatiecoach voor de zwarte 
schapen in onze samenleving. Ik ben het waard om er te zijn en ik wil dat jij dat ook 
over jezelf gaat leren zeggen.” Een ontzettend mooi doel dat Marsja met heel haar 
hart en ziel nastreeft. “Want jij bent de creator van je eigen leven. Als je dat inziet, 

staat niets je nog in de weg om je dromen waar te maken.”

GA VOOR JE DROMEN!

Zwarte schapen transformatie festival
Niet alleen de deuren van haar Godinnengrot zijn 
eindelijk weer open, er staat nog meer bijzonders 
op de planning. “Op de dag van de eerste 
volle supermaan van 2022, 14 juni, organiseer 
ik in Nederland het Marsja’s Zwarte Schapen 
Beachfestival. Een dag vol coaching, theater, lachen 
en huilen, eten en drinken, het verbranden van je 
oude ballast en dansen onder de volle maan, op een 
locatie waar je zou willen trouwen, op de frequency 
of love. 

Meer informatie hierover is te vinden op mijn
nieuwe website www.marsjavankilsdonk.expert. 
Alleen met een kaartje kom je binnen, dus zorg dat 
je er op tijd bij bent.”
 

1

GA VOOR JE DROMEN!
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



Hou van je bikini body
De zomer staat alweer voor de deur. Zodra het zonnetje 
schijnt willen we er beter uitzien. We voelen ons verplicht 
om dagelijks te trainen en geen suiker of brood te eten. De 
focus ligt dan vaak op wat we niet mooi vinden, in plaats 
van wat er wel mooi is. De ander ziet bijvoorbeeld jouw 
prachtige platte buik, terwijl jij alleen de cellulitis op je 
billen ziet. Ik heb wat tips voor je om vanuit een goed 
gevoel over jezelf, er beter uit te gaan zien. 

Start met het benoemen van drie dingen die je prachtig 
vindt aan jezelf. Kom daarna in beweging maar doe dit 
zonder oordeel. Het feit dat je begint is al goed genoeg. Je 
kunt starten met 15 minuten wandelen om je hoofd leeg te 
maken en de aanmaak van gelukshormonen te stimuleren. 

Ook is gezond eten belangrijk. Mijn advies: eet je 
basismaaltijden gezond en kies voor fruit of een 
gekookt ei als tussendoortje. Eet je wel iets 
ongezonds? Wees lief en vergeef jezelf. Elke 
dag is weer een nieuwe dag.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

5656

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

   Inca sjamanisme,
een andere weg naar welbevinden

De tweede inwijding van de Nusta Karpay - de kracht van 
het vrouwelijke - is gewijd aan Doña Mujia. Zij is de Godin 
van het water en het bloed.

Doña Mujia is verbonden met ‘loslaten’. Ze is de Godin van het oplossen en 
transformeren en het laten wegsmelten van het negatieve aspect van het ego.
Ze is de Godin van de zachtheid en verbonden met het tweede chakra.

In de Inca tijd stond zij in totale verbinding met de 
geest van het water en zegende het. Mujia is een 
universele naam en betekent de geest van het water, 
terwijl de letterlijke betekenis ‘meermin’ is. Ze leeft 
daar waar water is, zoals bronnen, meren, rivieren, 
zeeën en oceanen.

Deze inwijding helpt je om het negatieve aspect van 
het ego los te laten, maar ook van onze projecties, het 
loslaten van alles wat ons blokkeert in ons tweede 
chakra, om dit echt te verzachten. Wanneer we werken 
met het ego, is dit niet om ertegen te vechten en er 
tegenin te gaan, want het ego heeft ook een positief 
aspect. Het werken met het ego is het verzachten en 
aanraken van de symboliek die het ego ons aanreikt. 

Wil je op de hoogte blijven wanneer de volgende Retreat is 
(Nusta Karpay). Schrijf in voor de nieuwsbrief op www.taytanchis.com.
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Zonsondergang Ibiza Stad
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DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het alweer een 

tijdje geleden 
dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

Wij runnen al ruim vijftien jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het 
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten
die ons van heinde en verre bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 24,-. Hiervoor krijgt u vier consumptiemunten (op donderdag 
€ 12,- voor twee munten) en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien 
onze dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar 
om de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien 
van een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn 
kunt u zien op onze website www.de-nacht.nl. 18+

Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruikmaken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium die voor de toeschouwers 
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze 
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me, 
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance. 

Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame 
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot 
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij 
‘De Nacht’, wees niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan ook aan 
ten volste te profi teren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u 
alleen of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’

DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+



Cala Comte, Ibiza

Playa
Eten, feesten, slapen, shoppen en bewonderen in San Antonio… 

het komt allemaal aan bod in deze editie van Ibiza Bruist.  
Aan dat lijstje ontbreekt eigenlijk nog maar één ding om je  
ideale vakantie compleet te maken: naar het strand gaan. 

Gelukkig kan ook dat in San Antonio! Je hebt zelfs de keuze  
uit meerdere stranden.

et makkelijkste is natuurlijk om 
gewoon ‘neer te ploffen’ op het 
zandstrand dat praktisch grenst 

aan de haven, oftewel midden in de 
stad. Met de zee én tal van leuke 
barretjes, restaurants en clubs vlakbij 
is dit een ideale plek om heerlijk te 
chillen, af en toe een verkoelende 
duik te nemen in het water en jezelf 
tussendoor ook nog te trakteren 
op wat lekkers. Er kleeft eigenlijk 
maar één echt groot nadeel aan 
dit strand: wie op zoek is naar een 
echt idyllisch Ibiza baaitje, heeft hier 
pech. Gelukkig bevinden zich zowel 
ten noorden als ten zuiden van het 

centrum van San Antonio meerdere 
strandjes die wel aan dit beeld voldoen.

Ten noorden van het centrum vind 
je stranden als Cala Gració en Cala 
Gracioneta. Zak je langs de kustlijn wat 
meer af richting het zuiden, dan kom 
je onder andere uit bij Cala Comte en 
Cala Bassa. Genoeg stranden om te 
ontdekken, een leuke bezigheid als je 
meerdere dagen in San Antonio verblijft. 
Elke dag een ander strand op zoek naar 
jouw favoriete playa. Dus zwemkleding 
aan, zonnebrand op, handdoek in je tas 
en ‘vamos a la playa’!
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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 
geven ze iedere maand hun 
visie over het leven op Ibiza.

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

Clemens en Dianne van Bracht

Sterk in Ibiza tips

Onze favoriete tips
Onze favoriete tips voor je vakantie.
Wij blijven je graag nieuws en tips geven op onze website 
www.mijntipsibiza.nl.    
                                                          
 Kijk eens op je favoriete link: 

• www.mijntipsibiza/autoverhuur                                                              
Wij zorgen voor de beste auto voor je als je op het eiland bent.

• www.mijntipsibiza/stranden
We hebben een prachtig overzicht van de stranden voor je gemaakt 
om zo gemakkelijk je plekje te vinden.

• www.mijntipsibiza/beachclubs                                                           
Hier vind je jouw favoriete beachclub. Je komt tijd tekort.

• www.mijntipsibiza/restaurants 
 Een groot aantal fi jne plekjes om heerlijk uit eten te gaan.
• www.mijntipsibiza/hotspots   

                                                        
Wij hebben de leukste tips voor je. Vooral eten en drinken speelt hierbij een grote rol. 
Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Mijn Tips Ibiza.                                                                  
Of word lid van onze speciale vriendengroep: Mijn Tips Ibiza vrienden, waar je vragen 
kunt stellen als je op Ibiza bent.
Zoals altijd al gebeurt, blijf genieten op het mooie Ibiza, en onthoud goed...

Disfruta La Vida !  

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken, maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn?

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

www.meditationmoments.nl

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk
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Zonsondergang Es Vedra, Ibiza 



INGREDIËNTEN
Twee appels in schijfjes
1 sinaasappel in dunne 

schijfjes
handje aardbeien in 

stukjes
twee takjes munt

verse sinaasappelsap
1 fles cava

125 ml brandy
scheutje grenadine  

naar smaak

BEREIDING
1 Doe al het fruit in een grote glazen  
 kan, voeg 2 takjes munt toe en zet  
 dit afgedekt in de koelkast. Laat het  
 ongeveer 1 uur goed koud worden.
2 Roer de brandy erdoor en voeg de 
 cava toe aan het geheel.

Zelf sangria maken of toch liever kant-en-klare sangria 
bestellen? Hoe dan ook: sangria is dé perfecte wijncocktail voor 
op het terras. Sangria is een Spaanse alcoholische drank met 

een alcoholpercentage van ongeveer 7% tot 15%. Maar je kunt 
sangria ook zonder alcohol maken. De ingrediënten, zoals fruit, 

zorgen voor een lichtzoete smaak. Hoe maak je sangria? 

Licht bruisende witte 
sangria met cava

RECEPT
HEERLIJK SAMEN ETEN

3 Garneer de sangria met takjes  
 munt en vul verder aan met een  
 berg ijsblokjes.
4 Voeg grenadine naar smaak toe
 voor meer zoetigheid.

69

en met zomervruchten
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
BRUIST en maak er een woord van. Het thema van
het woord is deze maand luieren.
De oplossing van vorige maand was verwen.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.

3  6  6  3  4  6  3  7  9
5  1  8  6  2  1  1  5  3 
1  9  1  6  4  9  4  4  2 
6  2  9  7  4  8  3  6  4
9  7  3  7  6  3  2  2  2
4  8  4  3  2  2  9  1  6 
9  1  6  5  2  4  2  2  7 
8  9  7  7  1  4  6  2  5 
3  4  2  8  3  9  6  3  6

Puzzelen helpt niet alleen om 
je beter te voelen, maar ook om 
te ontspannen. Je stressniveau 
wordt stukken lager, omdat je 

hersenen in de alfa-staat gaan. 
Dus neem eens rustig de tijd en 

vul de oplossing van de twee mooie 
prijspuzzels in om kans te maken 

op geweldige prijzen.

PUZZELPAGINAPUZZELPAGINA Maak kans op deze bruisende

vaas in 
koraal
t.w.v. € 26,-

parfum 
zalig 
zomer 
heerlijk 

geur
blij 
musk
aroma

p b b l y m l g h k d
z a l i g h t d q g h
s o r i k a c y z p e
n g m f j r c m o f e
t h f e u o v x v f r
e b y c r m j d r a l
f i s x x a u x z o i
e z w x g w v s s m j
z o d s w e l h k w k
s w g h v u w i y c m
m a q m e o k j z n j

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.ibizabruist.nl
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NIEUWE FOTOZonsondergang Formertera, Ibiza 
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