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...waar ik 
mij thuis voel

Ibiza...
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Al mijn leven lang kom ik op Ibiza. Dit is de plek waar ik – 
naast mijn huis in Amsterdam – het meest thuis ben. Het voelt 
als een enorm voorrecht dat ik al zo lang samen met mijn 
ouders naar dit eiland kan komen.

Het idee voor dit boek ontstond in 2019, toen ik met mijn agentschap aan het brainstormen 
was. We keken wat mensen het leukst vinden aan mijn Instagram feed. Welke foto’s werden 
het meest geliked en waarover kwamen de meeste vragen? Al snel kwamen we tot de con-
clusie dat Ibiza-content altijd populair is. Elke zomer krijg ik minimaal duizend vragen, van 
jong en oud, over de mooiste en beste plekken op het eiland. Waar je moet zijn als je wilt 
shoppen, dansen, relaxen, eten en drinken. Zo ontstond het idee een boek uit te brengen 
met prachtige foto’s van en tips over de tofste plekken op Ibiza.

In dit boek deel ik mijn favoriete plekken en dierbare herinneringen. Daarnaast laat ik di-
verse locals en iconen van het eiland aan het woord. Ook zij delen hun bijzondere verhalen 
en geliefde locaties op dit magische eiland. Ibiza is wat minder strak georganiseerd dan 
Nederland. Dat zie je terug in de adressering: regelmatig ontbreekt er bijvoorbeeld een 
huisnummer. Dat herken je aan s/n, dat betekent sin numero (zonder huisnummer). Ik heb 
geprobeerd zo goed mogelijk duidelijk te maken waar een winkel, strandtent, restaurant of 
andere hotspot zich bevindt.

Van mijn prille jeugd via mijn puberteit tot het moederschap, alle belangrijke periodes uit 
mijn leven tot nu toe heb ik meegemaakt op dit eiland. Ik schreef dit boek in 2020, toen de 
coronapandemie de hele wereld in de tang hield. De lockdown, mensen die werkloos thuis 
zitten, code oranje, niet knuffelen met je familie… Het was een ingewikkeld jaar, maar voor 
mij ook een bijzonder jaar; het was ook het jaar waarin mijn vriend Yuki me ten huwelijk 
vroeg en ik in verwachting raakte van onze dochter. Op die roze wolk van life events voeg 
ik daar in 2021 trots dit boek aan toe.

Ibiza Stories is een boek voor fashionista’s en gezinnen, voor party people en rustzoe-
kers, voor levensgenieters en reisfanaten. Kortom, voor iedereen die zin heeft om Ibiza te 
ontdekken. Ik garandeer je dat je met dit boek een ultieme vakantie beleeft waarbij je alle 
kanten van het eiland ziet. Dus plan je trip, boek je ticket, pak je koffer – vergeet niet dit 
boek mee te nemen – en geniet van een heerlijke vakantie op mijn favoriete eiland Ibiza!

Liefs, Lizzy

PS: Kom je op een van de plekken die ik je aanraad? 
Deel je foto met de hashtag #ibizastories

INLEIDING
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IBIZA SHOPS

9

IBIZA PRAKTISCH

IBIZA  
PRAKTISCH
Het Spaanse eiland Ibiza (in het Catalaans:  
Eivissa) hoort bij de Balearen, waartoe ook  
de eilanden Mallorca, Menorca en Formentera 
behoren. 
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Isla Blanca

Ibiza is 41 kilometer lang en 20 kilometer 
breed, ongeveer driemaal Texel. Omdat het 
eiland niet heel groot is, zijn alle plaatsen op 
het eiland in no time te bereiken. Zo rijd je 
van noord naar zuid binnen een uur en ben je 
vanaf de luchthaven binnen tien minuten in 
Ibiza-stad. Dat is de hoofdstad van Ibiza, en de 
stad wordt door locals vaak Eivissa genoemd. 
In dit boek gebruik ik beide namen door 
elkaar. Op Ibiza wordt Spaans (Castiliaans) 
maar ook Catalaans gesproken. Ibiza wordt 

wel Isla Blanca – het witte eiland – genoemd 
vanwege de authentieke, karakteristieke en 
eeuwenoude witgekalkte boerderijtjes, fincas 
genaamd. Ibiza is een eiland voor party ani-
mals en fashionista’s, maar ook voor rustzoe-
kers en gezinnen. Wat je ook zoekt, er is voor 
iedereen iets te vinden.

Ibiza trekt elk jaar ongeveer drie tot vier 
miljoen bezoekers, en dit aantal groeit nog 
jaarlijks. 

IBIZA PRAKTISCH
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Ibiza is een megapopulaire vakantiebestem-
ming voor Engelsen, Duitsers, Fransen en 
natuurlijk voor Nederlanders. Ook sterren van 
wereldformaat, zoals Justin Bieber, Rita Ora, 
Valentino, Paris Hilton en Kim Kardashian 
komen graag naar het eiland.

Of je nu een paar dagen, een week of de hele 
zomer naar Ibiza gaat, ik kan me goed voor-
stellen dat je veel verschillende plekken wilt 
zien. Op Ibiza is er voor iedereen wat wils. 
Van extreem chic – en dus ook duur – tot 
heerlijk genieten voor weinig geld. 
Die combinatie vind ik heel fi jn. Ik neem je 
mee naar al mijn favoriete plekken op dit 
prachtige eiland: de heerlijkste restaurants, 
de leukste shopadressen, de perfecte Insta-
gramlocaties, de beste clubs en nog veel meer. 
Maar de voorpret begint eigenlijk al thuis. 
Wat mag je absoluut niet vergeten als je op 
het vliegtuig naar Ibiza stapt? Deze items 
moeten zeker in je koffer zitten:

Niet vergeten
1.  Paspoort / ID-kaart
2.  Teenslippers en espadrilles
3.  Zonnebril 
 (The bigger the better)
4.  Bikini en/of badpak
5.  Zonnebrandcrème
6.  Hamamdoek
7.  Pareo
8.  Muggenspray/ roller 
 met DEET
9.   Powerbank om je telefoon op  

 te laden – zodat je alles kunt  
 vastleggen tijdens je trip

10.   Strip paracetamol – voor als je 
een keer iets te veel van die over-
heerlijke sangria hebt gedronken 
of van het nachtleven van Ibiza 
hebt geproefd

11.   Partyoutfit (neem mee wat je in 
Nederland niet durft te dragen, 
want werkelijk niets is hier te 
gek: ultrakorte jurkjes, je hoog-
ste hakken en desnoods veren 
voor op je rug)

12.  Cowboyboots, als je die hebt: 
lopen lekker en staan altijd stoer 
(op Ibiza lijkt iedereen – ondanks 
het warme weer – erin te lopen)

13.  Simpele jumpsuit of jurk voor 
 op het terras van een tapasbar
14.  Goed humeur en een open mind 

voor alle paradijsvogels die je 
ongetwijfeld tegenkomt
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Handige Spaanse woorden
Spreek je geen Spaans? Geen zorgen, de 
meeste mensen op Ibiza spreken Engels. 
Als je het leuk vindt om je in het Spaans 
een beetje verstaanbaar te maken, heb ik 
een aantal woorden om je op weg te helpen 
en je verblijf nog leuker te maken. 

We beginnen met de basis:
Hola – Hallo
Buenos días – Goedemorgen
Buenas tardes – Goedemiddag
Buenas noches – Goedenavond/nacht
Adiós – Tot ziens
Hasta luego – Tot later
Hasta mañana – Tot morgen
Por favor – Alsjeblieft
Muchas gracias – Veel dank

Als je een leuke Spanjaard ontmoet, vraag 
(of antwoord) hem dan de volgende dingen:
¿Qué tal?/Cómo estás? – Hoe gaat het?
¿Bien, y tú? – Goed, met jou?
¿Cómo te llamas? – Hoe heet je?
¿De dónde eres? – Waar kom je vandaan?
¿Hablas inglés? – Spreek je Engels?
No entiendo – Ik begrijp het niet
¡Me gusta Ibiza! – Ik vind Ibiza leuk!

Je op het eiland 
verplaatsen
Hoe kom je van A naar B op het eiland? 
Ik raad altijd aan om een autootje te huren. 
Het eiland heeft wel een busdienst, maar 
openbaar vervoer is op Ibiza geen handig ver-
voermiddel; je bereik is daarmee erg beperkt.

Er rijden wel bussen naar populaire stranden, 
maar wil je echt unieke plekken bezoeken, 
dan kun je het best een auto huren. Een 
scooter is eventueel een optie, maar houd er 
rekening mee dat er anders wordt gereden 
dan in Nederland (denk: volgens het recht 
van de sterkste). Ik stap daarom nooit op een 
scooter.

Het best is dus een auto. Als je je vliegticket 
boekt, kun je er in één moeite door eentje 
bij huren. Een goede is Autos Manel (au-
tosmanel.com), net iets goedkoper dan de 
grote verhuurbedrijven én ze zijn ontzettend 
vriendelijk.
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IBIZA HOTSPOTS

4. Los Enamorados Ibiza
Dit is een bohemien hotel in het noorden, in 
Portinatx. Deze plek heeft een uniek interieur. 
Logeer je hier, dan waan je je in de creatieve 
wereld en tussen de vondsten van Roze en 
Pierre, de twee eigenaren van het hotel. De 
verzamelingen meubels, lampen, serviesgoed 
en sieraden komen van over de hele wereld 
en al deze unieke items zijn te koop in het 
winkeltje dat, net als het restaurant, ook voor 
niet-hotelgasten geopend is. Dit boetiekhotel 
heeft negen kamers, stuk voor stuk met een 
prachtig uitzicht op zee. Ze hebben er heerlij-
ke bedden, hoorde ik, en en je ligt binnen een 
minuut in de zee, in een baai waar je heerlijk 
kunt zwemmen. Hotelgasten kunnen yogales-
sen volgen. Dus wil je relaxen of romantisch 

weg, dan is dit de perfecte plek. Logeer je 
ergens anders, maar ben je toch heel nieuws-
gierig geworden? Je kunt hier ook heerlijk 
lunchen. Vergeet dan niet te reserveren: er is 
niet altijd plek als je geen hotelgast bent.
Los Enamorados, Ctra. Vénda de Portinatx 
103, Portinatx

5. Can Sastre
Dit is een vrij nieuw boetiekhotel van een 
Haags stel, Raymond en Bibi. Zij hebben de af-
gelopen twee jaar het hotel samen opgebouwd. 
Het is een unieke plek waar ik graag kom. 
Ik ken Bibi van vroeger – Den Haag is mijn 
hometown – en wilde haar graag interviewen 
over hun prachtige plek. Can Castre, Camí 
Vell de Sant Mateu, s/n, 07816 San Rafael
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IBIZA STYLE

How to wear
-  Strapless jurkje: Houd de doek achter je en pak de twee uiteinden onder je 

oksels door en wikkel deze rondom de borsten terug naar de rug en knoop 
daar beide einden aan elkaar. Vouw de voorkant rondom de borsten netjes 
uit zodat de doek er mooi geplooid omheen valt. Dit ziet er mooi uit en het 
accentueert je vrouwelijke vormen.

-  Jurkje: Wikkel twee punten van de pareo in elkaar en knoop achter in je nek 
vast. Laat de andere twee punten hangen.

-  Rok: Knoop de pareo om de heupen; de perfecte look om te gaan lunchen 
terwijl je je bikinitop nog draagt!

Must-haves op Ibiza
Typische items die onmisbaar zijn op Ibiza en 
die je hier perfect kunt scoren.

Pareo
Dit is een grote, dunne katoenen doek die je 
op verschillende manieren kunt dragen. Het 
is een must-have op het strand. Makkelijk, 
licht, luchtig en veelzijdig. Op Ibiza zijn 
overal winkels die deze doeken verkopen. In 
kleine winkeltjes die bij strandtenten horen, 
worden de mooiste exemplaren verkocht. 
Maar ook óp het strand kun je zomaar een 
pareltje scoren. Bij de laatste strandtent van 
Ses Salinas, Sa Trinxa, worden prachtige doe-
ken verkocht. Daar lopen beeldschone meiden 
met hun zware tassen te zwoegen door het 
zand. Ze showen vaak zelf de doeken en 
bikini’s die ze verkopen. Ik vind het altijd leuk 
om te zien hoe het gaat op het strand: als één 
vrouw besluit wat te kopen bij deze meiden, is 
het hek van de dam, dan volgt de rest van het 
strand vanzelf. Mijn tip: de bikini’s en doeken 
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zijn bij hen vaak goedkoper, omdat deze 
meiden geen winkelhuur hoeven te betalen. 
Bovendien vind ik het leuk om die meiden te 
steunen. Een pareo is geschikt voor iedereen, 
en heel handig. Ik geef je drie manieren om 
jouw pareo stijlvol te dragen.

IBIZA STYLE
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Souvenirs 
Ik ben gek op souvenirs. Ik vind het heerlijk 
om een klein aandenken te hebben van de 
plekken waar ik ben geweest. Op Ibiza zijn de 
mooiste souvenirs te vinden. Leuk om voor 
jezelf te kopen, maar ook geweldig om mee te 
nemen als cadeau voor iemand thuis.  
Sal de Ibiza (Ibizazout) is zout dat uitsluitend 
wordt verkregen uit het natuurpark Parc natu-
ral de Ses Salines d’Eivissa en het bevat geen 
extra toevoegingen. Dit zout is overal te koop 
in Ibiza-stad en er zijn ook twee brand stores: 
eentje in Santa Eulalia en een in San José. 
Dit is een cadeau waar ik altijd veel succes 
mee oogst; het zout zit verpakt in een prach-
tig aquakleurig potje, heel herkenbaar en het 
staat ook nog eens leuk in de keuken. Sal de 
Ibiza The Store, Carr. Sta. Eulalia, km 3, 4, 
07849. Sal de Ibiza The Store, Carretera San 
José, 6T, 07830

Hierbas Ibicencas is een met anijs gearomati-
seerde likeur, gemaakt van plantenextracten. 
Er zijn verschillende soorten van; de ene is 
nog zoeter dan de andere. Het is een typisch 
lokaal product van de Balearen. Veel families 
hebben zelfgemaakte varianten en een eigen 
familierecept. Deze recepten worden veelal 
overgedragen van generatie op generatie en 
strikt geheimgehouden. Het leuke aan dit 
drankje is dat je het vaak krijgt aangeboden 
na een uitgebreide lunch, als chupito de 
la casa, oftewel shotje van het huis. Leuk 
om een fles mee te nemen en dit heerlijke 
drankje aan vrienden te laten proeven op een 
zwoele zomeravond. Zelf vind ik het drankje 
vooral lekker met veel ijsblokjes.

IBIZA SHOPS

P.A.R.O.S.H.
Dit is een winkel waar ik heel hebberig van 
word. Het merk staat bekend om het gebruik 
van glitters en pailletten, maar dan wel op een 
uiterst smaakvolle manier. Je moet wel een 
goed gevulde portemonnee meenemen, goed-
koop is het hier niet. Een gemiddeld jurkje 
kost ongeveer driehonderd euro. Maar zoek je 
een geweldige en opvallende outfit, dan ben 
je hier aan het juiste adres. Leuk weetje: in de 
buurt van de winkel zit een P.A.R.O.S.H.-out-
let waar je items uit vorige collecties nét even 
wat goedkoper kunt scoren. P.A.R.O.S.H., Old 
Market, Plaça de la Constitució, 7, Eivissa

Top 5 luxe winkels
1.   NYC: Ze verkopen hier merken als Celine, Saint Laurent, Dolce & 
 Gabbana. Passeig de Vara de Rey, 8, 07800 Eivissa
2.  Mayurka: Deze winkel is al jarenlang een van de mooiste en fijnste winkels 

van het eiland. Ze verkopen hier merken als Balenciaga, Isabel Marant en 
Chloé. Avinguda d’Ignasi Wallis, 11, Eivissa

3.  Loewe: Designerwinkel in de haven van Ibiza. 
 Carrer de Guillem de Montgrí, 18, Eivissa
4.  Dior: Hier vind je over-de-topitems voor zon, zee en strand.
 Paseo Juan Carlos I, 20, Carrer de Talamanca, 07800
5.   Rolex: Toch nog geld over aan het eind van de vakantie? Ga dan langs de 

vrij nieuwe Rolex-winkel in Eivissa. Passeig de Vara de Rey, 2, 07800 Eivissa
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2. Sant Rafael
Liefhebbers van keramiek kunnen op Ibiza 
hun hart ophalen. Er zijn hier zo veel win-
keltjes waar keramiek wordt verkocht die nog 
op traditionele wijze wordt gemaakt. Mijn 
favoriet is het dorp Santa Rafel. Hier vind je 
traditionele shops, kleine kunstgalerijen en 
een keramiekmuseum. Ik heb ontelbaar veel 
foto’s van mezelf tussen de mooiste handbe-
schilderde schalen. In het stadscentrum staat 
een kasteel waar aardewerk (en ook wapens) 
zijn gevonden uit de dertiende eeuw.

3. Cala Benirras
Je trip naar Ibiza is niet compleet zonder een 
bezoek aan een van de mooie baaitjes. Ik vind 
Cala Benirras een van de allermooiste, deze baai 
ligt in het noordwesten van Ibiza. De aanblik 
van het langgerekte strand en het kristalheldere 
azuurblauwe water maakt me elke keer weer 
gelukkig. Ik vind het hier zo fijn en mooi. Het 
zand- en kiezelstrand is omgeven door impo-
sante rotsen. De zee loopt hier heel geleidelijk 
af, ideaal dus om in te zwemmen en snorkelen. 
Het is ook een populaire plek om de zonsonder-
gang te bekijken. Tegen het eind van de middag 
zie je boten komen die hier voor anker gaan lig-
gen. Dat levert prachtige plaatjes op. Dit strand 
is ook populair onder de echte Ibiza-hippies. 
Ben je er op zondag bij zonsondergang? Dan is 
de kans groot dat je een spontane jamsessie met 
drums en trommels meemaakt. Hier moet je 
geweest zijn! Zeker bij volle maan is dit de ab-
solute place to be voor wie wil genieten van live 
muziek en dansen met de voetjes in het zand. 

IBIZA PLACES
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4. Cala Olivera
Misschien is Cala Olivera wel het best be-
waarde geheim van het eiland, dus ik vertel 
dit eigenlijk liever niet. Deze tip kreeg ik van 
onze schipper die hier al jaren woont. Cala 
Olivera is een intiem baaitje net voorbij Roca 
Llisa, met een knus strandtentje. Super local 
is het er, en daardoor dus o zo leuk! Je vindt 
de baai aan de oostzijde van Ibiza, niet heel 
ver van Cala Llonga en Amante Ibiza. Rechts 
van de baai kun je op de rotsen klimmen, een 
handdoek neerleggen en regelrecht de zee in 
springen. Dat levert een coole foto op!

5. La Posidonia Spa – 
    Hacienda Na Xamena
Van deze plek móét je gewoon een foto 
hebben. Sterker nog: als je Ibiza opzoekt op 
Insta en dit ziet, dan ben je in staat meteen 
een ticket te boeken. Geloof me! Het uitzicht 
vanuit de iconische infinity pool is namelijk 
zo bizar mooi dat het bijna onwerkelijk is. 
Vanuit het zwembad kijk je eindeloos ver over 
zee. Deze spa hoort bij het indrukwekkende 
Na Xamena resort, een vijfsterrenhotel in het 
uiterste noorden van Ibiza. Je hoeft hier niet 
per se te overnachten: er zijn ook ligbedjes 
voor daggasten. Er zijn yogalessen, medita-
tiesessies, je kunt een gezichtsbehandeling 
boeken, maar ook uitgebreide arrangemen-
ten, met hapjes, lunch of diner. Voor een 
heerlijk relaxte, luxe dag is dit een topadres. 
Na Xamena, Carrer na Xamena, s/n, 07815 
Sant Miquel de Balansat
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