Verliefd op Ibiza...
Ibiza is mijn favoriete vakantieplek. Dertig jaar geleden was ik 19 en ging ik
met vijf vriendinnen voor het eerst twee weken naar Ibiza, een geweldige
vakantie! We sliepen in een hotelletje in Playa den Bossa – toen nog zonder
beachclubs – en we gingen regelmatig liftend naar het mooie strand van Las
Salinas. Al dobberend op onze luchtbedjes leerden we daar een paar Italianen
kennen met een prachtige boot en we mochten een dagje meevaren naar het
adembenemende Formentera. Prachtige stranden en turquoise water, wat
hadden we een fantastische dag! Uiteraard gingen we ook stappen bij de
Pacha. Ik was gelijk verliefd op het eiland.

Het jaar daarop ging ik weer, deze keer samen met
mijn moeder en een vriendin. We logeerden bij de
schoonmoeder van mijn vriendin, in een prachtige
finca midden op het eiland. Een compleet andere beleving als het jaar daarvoor; nu leerde ik het
echte Ibiza kennen. Ik had net mijn rijbewijs, dus
samen met mijn vriendin crosste ik over het eiland
in een roze hippie Eend, supergaaf! We stonden op
de markt in Es Canar, waar we kleding verkochten
tussen de locals. Ik leerde alle leuke hippe hotspots
kennen, maar ook de mooie minder bekende plekjes van het eiland. Tijdens deze vakantie leerde ik
mijn man kennen bij het leukste, lekkerste en meest

simpele restaurant van het eiland, ‘Balafia’. Verliefd
op Ibiza!

Family vacay

In de jaren daarna heb ik met mijn man allerlei verre
reizen gemaakt en tussendoor zijn we nog een paar
keer naar Ibiza gegaan. Sinds onze dochters geboren zijn (nu 17 en 19 jaar) gaan we ieder jaar naar
Ibiza. Onze jongste dochter kwam zelfs al op het
eiland toen ze zes weken oud was. Het is er heerlijk
en helemaal in het voor- en naseizoen, als het nog
rustig is. De relaxte sfeer, de vriendelijke mensen,
de prachtige stranden, de heerlijke restaurants en

de fantastische winkels. Als ik het vliegtuig uitstap
en de geur van het eiland ruik, ben ik gelijk helemaal blij en ontspannen.

leuk. Ga je voor hip en happening bij een dure beachclub of juist een dagje relaxed en basic bij een
hippie chirinquito? Alles kan en alles mag.

Tijdens onze vakanties proberen we elke dag naar
een ander strandje te gaan. Er zijn er heel veel en
elke baai heeft zijn eigen charmes, maar we hebben natuurlijk wel onze favorieten; Benirras, Cala
Nova, Las Salinas en Cala Gracioneta. Het liefst ga
ik naar de wat rustigere stranden, maar Las Salinas
wil ik toch altijd wel even heen, al is het daar in het
hoogseizoen niet zo relaxed als dat ik zou willen.
De diversiteit aan stranden maakt Ibiza voor mij erg

Restaurants zijn er te kust en te keur, en er komen
elk jaar weer leuke nieuwe restaurants bij. Voor nu
zijn mijn persoonlijke favorieten; La Paloma, Aubergine, The Giri, Los Enamorados, Seventeen en
natuurlijk Balafia. Daar gaan we elk jaar naartoe om
onze liefde te vieren. Het verschil met tien jaar geleden is dat je nu in het hoogseizoen van te voren
moet reserveren bij de populaire restaurants. Dat
is wel eens jammer, want vroeger kon je gewoon

spontaan ergens heen gaan en dan was er altijd wel
een tafeltje beschikbaar.
Voor shoppen zit je natuurlijk ook goed op Ibiza.
Het Ibiza-stijltje spreekt mij helemaal aan en op Ibiza zijn er volop mogelijkheden om te shoppen. Je
hebt de bekende hippiemarkten in Las Dalias, waar
wij altijd wel even heen gaan, en Es Canar. En bij
SLUIZ, de leukste conceptstore ever in Santa Gertrudis, ga ik helemaal uit mijn dak. In de oude stad
van Ibiza vind je eveneens de leukste boutiques,
waaronder mijn persoonlijke favorieten; BRAEZ,
Karma of Charme, Emonk Ibiza, Isla Ibiza Bonita,

TomTom Ibiza en de Pachashop. Je kunt nergens
leuker winkelen dan op Ibiza en soms vind je ook
hele leuke boutiques op het strand of gewoon zo
maar langs de weg. Heerlijk!

From Ibiza to Marrakech

Vier jaar geleden zat ik tijdelijk zonder werk. Ik
wilde altijd al graag websites leren maken, omdat
ik heel veel websites voorbij zie komen die ik niet
mooi vind, die niet kloppen of gewoon achterhaald zijn. Ik had toen meer vrije tijd, dus ik heb
mijn eigen lifestyleblog gebouwd, ‘From Ibiza to
Marrakech’. Via deze blog deel ik tips over Ibiza,

Marrakech, mode en interieur. Waarom Marrakech?
Omdat ik in de tussentijd een aantal keer in deze
stad van duizend-en-een-nacht ben geweest, en
ook hier is het zo gaaf. Op de hippiemarkten op
Ibiza vind je trouwens veel spullen uit Marrakech,
vandaar dat ik dat wel vond passen in mijn blog. De
reacties waren zo ontzettend leuk, dat ik naast de
Ibiza vraagbaak in mijn naaste omgeving ook heel
veel andere mensen van informatie voorzie.
De reacties op de website die ik gemaakt had, waren lovend. Inmiddels maak ik af en toe voor andere
mensen hippe frisse websites. Je kunt mij niet blijer
maken, telkens weer een nieuwe uitdaging.

Mijn droom

Als ik ooit een grote geldprijs win, dan zou ik het
helemaal te gek vinden om een klein, knus fincaatje
in het noorden van Ibiza te kopen. Helemaal ingericht in Ibicenco en Morrocan style, zodat we heerlijk ons eigen stekkie hebben en we erheen kunnen
wanneer we willen. Als ik van daaruit ook nog kan
werken, dan is dat helemaal top!
www.fromibizatomarrakech.nl
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