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Se & gJøre
ibiza er langt mer enn døgnet-rundt-festøya 
den er blitt kjent som de siste årene. ibizas 
bohempregede gamle bydel er å finne på 
UneSCos verdensarvliste, og det omkring-
liggende landskapet er en eksplosjon av vakre 
naturfenomener; krystallklart vann, spennende  
grotteformasjoner, deilige strender og de 
andre vakre øyene i øygruppen Balearene.  
og ja visst – vil du feste, har du kommet til 
helt riktig sted.

Øygruppen Balearene 
– som foruten Ibiza også 
inkluderer Mallorca, 
Menorca og Formentera – 
er en interessant og over-
raskende dynamisk blan-
ding av kulturell rikdom og 
masseturisme, alt mot en 
middelhavsbakgrunn med 
en skjønnhet som raskt tar 
innersvingen på de fleste 
som kommer hit. Og selv 
om øyene har en felles 
atmosfære som er typisk 
for Middelhavet, vokter 
hver og en av dem nøye 
egne tradisjonelle seder 

spørsmålet er om ikke 
1960-tallets hippieinva-
sjon, om enn fredelig, er 
den som har påvirket hver-
dagslivet på Ibiza mest 
av alt. Den la grunnen for 
alle subkulturene og fri-
tenkningen som fremde-
les gjenlyder på øya. I dag 
er Ibiza mer internasjonal 
enn noensinne. Det merkes 
ikke minst i restaurantene 
med de mange kulinariske 
retningene, og på barene 
og klubbene som konkur-
rerer med hverandre om å 
være mest trendy –  

og skikker. Den som nøyer 
seg med sol og bading, får 
sin tilmålte del på de utal-
lige strendene, men Bale-
arenes opprinnelige sjel 
finner man ikke ved resor-
tene. Bortenfor barene og 
strendene, derimot, kan 
man finne gotiske katedra-
ler, steinalderruiner, rester 
etter maurerne, enkle fis-
kersamfunn og endeløse 
rekker av oliventrær og 
appelsinavlinger. 

Balearene er blitt inva-
dert mange ganger gjen-
nom århundrene, men 

 en SoM nøyer 
Seg MeD Sol og 
BaDing, får Sin  
tilMålte Del på  
De Utallige Stren-
Dene, Men Baleare-
neS opprinnelige 
SJel finner Man 
ikke veD reSor-
tene.
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eller bare villest. Ibiza, eller 
”Eivissa” som innbyggerne 
sier selv på katalansk, 
har noe å tilby for enhver 
smak, enten man vil  
danse hele natten til musik-
ken fra noen av verdens  
beste DJ-s eller nyte sol  
og bading og utforske den 
fantasieggende naturen.

Hovedbyen på Ibiza, 
Ibiza by, ligger sørøst på 
øya. Her ankommer de 
fleste med båt eller fly. 
Dette er også den beste 
basen for å utforske resten 
av øya. 

De nest største byene er 
Santa Eulária des Riu på 
østkysten og Sant Antoni 
de Portmany på vestkys-
ten. Den sistnevnte kan 
med fordel unngås av alle 
som ikke har planlagt å bli 
full og herje sanseløst hele 
natten. 

D´alt vila
Den gamle brosteinsbe-
lagte bydelen i Ibiza by 
er et sjeldent stemnings-
fullt område, omgitt av den 
UNESCO-merkede ring-
muren som ble bygget på 
1500-tallet for å beskytte 

byen mot angrep. Her 
finnes det førsteklasses 
restauranter, trendy galle-
rier og Museu d´Art Con-
temporani. Fra festningen 
og Santa María-katedralen
– Dalt Vilas landemerke 
– oppe på høydedraget 
venter en henførende 
utsikt. Museu Arqueológic, 
som gir et godt bilde av 
livet på Ibiza for tusenvis 
av år siden, er også verdt 
et besøk. 
Pris: Museu d`Art Con-
temporani (gratis), Museu 
Arqueológic (2,40 euro)
Adresse: Dalt Vila, Ibiza by

forMentera
En kort båttur fra Ibiza 
ligger den minste og minst 
utbygde øya i Balearene. 
Her er det fremdeles mulig 
å legge håndkleet sitt på 
strendene uten å sparke 
sand i øynene på naboen. 
Noen av øyas beste bade-
steder ligger på de vakkert 
hvitfargede sandstrendene 
som strekker seg nord-
over mot Ibiza. Fra den 
lille havnen La Savina går 
det busser til andre deler 
av øya. Du kan også leie 

bil, moped eller sykkel via 
en del av butikkene i nær-
heten. Blant severdighe-
tene kan nevnes den 4000 
år gamle begravelsesplas-
sen Ca Na Costa, den 
vakre hovedstaden Sant 
Francesc Xavier, restau-
ranten Es Mirador og stren-
dene i Cala Saona, Illettes 
og Llevant.
Transport: Det går 20–25 
ferger hver dag mellom 
Ibiza og Formentera. Over-
farten tar 30 minutter.
Pris: cirka 10 euro, en vei

Cova De Can Marça
Dette forhistoriske og 
skjulte grottesystemet ble 
en gang i tiden benyttet av 
tobakks- og spritsmuglere. 
Rundturene, hver time fra 
10.30 til solnedgang året 
rundt, byr på hele samlin-
gen; stalagmitter, stalak-
titter og som bonus en ni 
meter høy vannkaskade. 
Grottene ligger rett til høyre 
for Port de Sant Miquel-
stranden i Sant Miquel.

eS Canar
Kjempestort hippiemarked 
med klær og smykker til 

lave priser. Noen av hip-
piene som begynte med 
markedet på 1960-tallet, 
har fremdeles sine butik-
ker på dette stedet. Åpent 
onsdag 10.00–19.00 fra 
mai til oktober. Ta buss 13 
til Santa Eularia, bytt så til 
buss 18 mot Es Canar.

StrenDene
De fleste badestrendene 
ligger selvsagt i tilknyt-
ning til resortene, men 
her kommer noen tips for 
den som leter etter mindre 
utbygde alternativer. Cala 
de Boix på nordøstkysten 
er øyas eneste strand med 
svart sand, og lenger  
nordover ligger S´Aigua 
Blancas herlige strender. 
Cala Xarraca i nord har  
en billedskjønn beliggenhet 
i en stille vik. Sørvest- 
kystens Cala d’Hort er 
bedårende med fantastisk 
utsikt over den lille øya  
Es Vedrá. 

Cala Llonga er navnet  
på Ibizas mest natur-
skjønne og populære vik. 
Kjempestor sandstrand 
med alt du kan tenke deg  
å trenge.

 en kort BåttUr fra iBiza ligger 
Den MinSte og MinSt UtBygDe øya i  
Balearene. her er Det freMDeleS MUlig 
å legge hånDkleet Sitt på StrenDene 
Uten å Sparke SanD i øynene på naBoen. 
noen av øyaS BeSte BaDeSteDer ligger 
på De vakkert hvitfargeDe SanDStren-
Dene SoM Strekker Seg norDover  
Mot iBiza.
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kaféer

Cafetería ClaUDio
Trivelig kafé som serverer 
øyas beste serranoskinke. 
Alltid fullpakket om som-
meren. 
Adresse: Carrer d’Antoni 
Jaume 3, Ibiza by

Café SiDney
I Marina Botafoch, med 
fin utsikt over den gamle 
bydelen, ligger det perfekte 
stedet for avslappende 
søndagsbrunsjer. 
Adresse: Marina Botafoch, 
Ibiza by
Tlf. +34 971 192 243

el Bigote StUDio
Det påstås at den spanske 
kongen ble nektet plass 
på Can Bigotis fordi han 
ikke hadde bestilt bord. 
Selv om det ikke er sant, 
sier det noe om restauran-
tens popularitet. Eieren til 
denne diskrete restauran-
ten like ved Cala Mastella-
stranden reiser ut og fisker 
om morgenen og serverer 
deretter fangsten sin som 
”Arroz Marineras” om  
ettermiddagen og kvelden. 
 Bordbestilling er altså 
et krav, men det finnes 
et sjarmerende problem: 
Restauranten har ikke  
telefon. Den eneste løs-
ningen er å reise dit noen 
dager i forveien og bestille 
bord personlig. 
Adresse: Calle Santa Lucia
Transport: buss 13 til 
Santa Eularia, bytt så til 
buss 16 mot Cala Llenya.
www.studio-restaurante.com

la BraSa
Ingenting kan måle seg 
med La Brasa for den som 
har lyst til å spise roman-
tisk i en skyggefull hage. 

Mat & Drikke/ 
reStaUranter
ibizas kjøkken naturligvis sterkt påvirket av  
de ulike middelhavskulturene og det katalanske  
kjøkkenet. fisk og skalldyr dominerer blant 
råvarene, og det finnes en del fantastiske skall-
dyrrestauranter på øya. 

Spesialister på regionale 
retter og skalldyr. Gå ikke 
glipp av den eksotiske  
kaktusfruktdesserten!
Adresse: C/Pere Sala 3
Tlf. +34 971 301 202

the StUDio
Restaurant med marok-
kansk innredning og en 
herlig blanding av middel- 
havskjøkkenets beste 
ingredienser. Bordbestilling 
anbefales ettersom restau-
ranten er svært mye besøkt.
Adresse: Calle de la Verge 
4, Ibiza by
Tlf. +34 971 315 368
www.ibiza-restaurants.com/
studio

Civet
Moderne og hyggelig 
restaurant som serverer 
spansk fusjonsmat med 
hovedretter til rundt 10 
euro. Ligger litt ekkelt til 
like ved en parkerings-
plass, men når du kommer 
innenfor glemmer du alt. 
Lokalbefolkningen elsker 
Civet.
Adresse: Calle Múrcia 12-14
Tlf. +34 97 130 69 16

la Savina  
(forMentera)
Å se solen gå ned på hori-
sonten mens du inntar et vel-
laget måltid midt på stranden 
er ikke helt feil. Dette kan du 
gjøre på La Savina som ser-
verer god middelhavsmat 
som innbefatter herlige fisk- 
og kjøttretter. Veldig roman-
tisk atmosfære, mange par 
drar hit.
Adresse: Avda. Mediterra-
nea no 22-40
Tlf. +34 97 132 22 79

pizza art  
(forMentera)
Formentera kryr av pizzas-
teder. Dette er sannsynlig-
vis øyas beste alternativ.
Adresse: Edificio Sa Vara-
deros
Tlf. +34 97 132 90 94

hoStal Capri  
(forMentera)
Trivelig hotell med en herlig 
terrasse der noen av Ibizas 
mest fornemme paellakok-
ker ser ut til å ha sitt til-
holdssted.
Adresse: Es Pujols
Tlf. +34 97 132 83 52

CoMiDaS-Bar  
San JUan
Populært og livlig sted der 
gjestene deler bord med 
hverandre. Maten er ikke 
bare sjelfull og god, den er 
dessuten ekstremt rimelig. 
Dagens ferske fiskefangst 

er bare noen timer gammel 
når den tillages og serveres 
de forventningsfulle  
gjestene. 
Adresse: Carrer Guillem  
de Montgri 8
Tlf. + 34 971 31 16 03

 DagenS ferSke 
fiSkefangSt er 
Bare noen tiMer 
gaMMel når Den 
tillageS og  
ServereS De for-
ventningSfUlle  
gJeStene …

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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verdens beste DJ-s kommer til ibiza for å holde 
massene i gang hele natten. noe de lykkes 
med! her er et sjeldent eksperimentelt og inten-
sivt klubbliv. Sesongen strekker seg fra juni til 
slutten av september. inngangsbilletten ligger 
ofte på 20–60 euro.

Sa penya
De gamle fiskerkvarta-
lene er nå tilholdssted for 
Ibizas mest besøkte barer, 
restauranter og butikker. 
Om kveldene trekker drag-
queens og musikere ut på 
gatene og deler ut klubb-
kveld-flyers – en fargerik 
opplevelse du ikke bør gå 
glipp av.
Adresse: Sa Penya, Ibiza by

Bar M
Det beste stedet i Sant 
Antoni, rett ved vannet  
og berømt for sine Manu-
mission-vorspiel.
Adresse: Avgda Dr  
Fleming, Sant Antoni

BaSe Bar
Et av de beste stedene for 
kjendisspotting.
Adresse: Calle de Cipriano 
Carijo, Ibiza by

Bora Bora iBiza
Gratis inngang, direkte på 
stranden, like ved klubben 
Space. Her tar festen aldri 

Barer & natteliv

slutt. Glem ikke å beskytte 
deg mot solen.
Adresse: Platja D’en Bossa

Sa trinCha
Klubb/bar som er kjent for 
å ha verdens beste DJ. 
Ligger på den vakre  
Salines-stranden.
Adresse: Platja Ses  
Salines

aMneSia
Blant nattklubbene er 
Amnesia en klar favoritt. 
De siste kveldene i sep-
tember er spesielt popu-
lære, da pågår festene ofte 
til langt utpå ettermiddagen 
dagen etter!
Adresse: Calle Sant Antoni, 
Sant Rafael
Transport: discobussen
www.amnesia.es

eDen
Har nylig gjennomgått en 
“complete makeover” og er 
uten tvil en av Ibizas frem-
ste klubber. Antrekk: ”Dress 
to impress”.

teatro pereyra
Tonnevis med atmosfære 
garanteres i det gamle tea-
teret som tilbyr live-musikk, 
jazz, blues og soul, hver 
kveld. Inngangsbilletten er 
gratis, men kompenseres av 
forholdsvis høye drinkpriser. 
Adresse: Carrer Conde 
Roselló

kM5
På vei til San Josep, fem 
kilometer fra Ibiza by, ligger 
denne glam-baren og loun-
gen med en herlig hage. 
Adresse: Carretera San 
José 5
www.km5-lounge.com

Adresse: Calle Salvador 
Espriu s/n, Sant Antoni
Transport: buss 3
www.edenibiza.com

paCha
Et av de store navnene 
på Ibiza, og Pachas inn-
redning med små rom og 
koselige kroker gir klubben 
en intim stemning.Adresse: 
Avgd 8 de Agosto, Ibiza by
www.pacha.com

 verDenS StørSte klUBB. Så Stor 
at Den har SpeSielle toaletter for 
Sine DJ-S! Cool innreDning. 

privilege
Verdens største klubb.  
Så stor at den har spesielle 
toaletter for sine DJ-s! Cool 
innredning. På mandags-
kveldene vert for Manumis-
sion. Kjøp billett på  
forhånd, så slipper du stå i 
kø ved døren.
Adresse: Calle Sant Antoni, 
Ibiza by
Transport: discobussen
www.privilegeibiza.com
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Can CUrreU
En perle for den som er 
innstilt på å bo utenfor Ibiza 
by. Can Curreu er et vakkert 
restaurert ”Ibiza-farmhouse”  
med svømmebasseng, 
badstu og treningsrom. 
Dessuten peis i de koselige 
rommene. 
Pris: Dobbeltrom: 240 euro
Tlf. 34 971 335 280
www.cancurreu.com

hotel eS viveBoUti-
qUehotel
Hotel Es ViveBoutiquehotell 
skal være øyas kuleste – så 
om du har pengene og vil ha 
en opplevelse du sent glem-
mer – slå til og velg mellom 
noen av de 55 spesialdes-
ignete rommene, alla utstyrt 
med minibar og flatskjerm-tv 

– i tillegg vil du sette pris på 
hotellets pool, poolbar, spa 
og restaurantene som alle 
holder høy kvalitet. 
Pris: Dobbeltrom rundt 200 
euro.
Adresse: 8 Calle Carlos 
Roman Ferrer, Figueretas  
www.hotelesvive.com

hoStal la Marina
Enkelt, men pålitelig hotell 
i Ibizas havneområde, som 
nylig er blitt renovert. Per-
fekt for den som vil bo midt 
i smørøyet og som reiser 
med et stramt budsjett. 
Pris: Dobbeltrom fra 56 
euro i lavsesongen
Adresse: Calle de  
Barcelona 7, Ibiza by
Tlf. +34 971 310 172
www.hostal-lamarina.com

Boalternativer

I IBIzas havn ligger trendy 
boutiquer, og om kveldene 
forvandles gatene til et 
marked med gateselgere 
og boder der du kan kjøpe 
klær, smykker, musikk og 
mye annet. Butikkene i 
havnen har åpent sent i 
sommermånedene.

Shopping

ibiza byr på det siste og villeste til klubb- 
kvelden din – eller heftige accessoirer for  
en dag på stranden. like sør for ibiza by  
ligger feriestedet figueretas med massevis  
av butikker med de vanlige merkene, sports-
klær, suvenirer og kunsthåndverk fra ibiza.  
her finnes også stormarkedet Malacoste.

I IBIza By ligger de beste 
butikkene langs Passeig 
Vara de Rey og Avgda 
d’Isidor Macabich, som 
også har en liten basar. 
Calle de la Virgen, Jom- 
frugaten, utgjør senteret  
for Ibizas store og farge-
glade gaykultur. Her finner 
du piercingstudioer og  
heftige barer. I Sant Antoni 
og Sant Antoni Bay er det 
også shoppingmuligheter  
– blant annet store varehus 
og butikker langs kysten. 
Her finner du alt fra mote 
og strandklær til musikk  
og suvenirer.

 like Sør for iBiza By ligger 
ferieSteDet figUeretaS MeD  
MaSSeviS av BUtikker MeD De  
vanlige Merkene, SportSklær, 
SUvenirer og kUnSthånDverk  
fra iBiza. 
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flyplaSS
Ibizas flyplass ligger 7,5 
km fra Ibiza by. Busslinje 
10 kjører til og fra byen på 
30 minutter for 1,30 euro. 
Avgang hver time fra 07.00 
til 23.20. Taxi tar omtrent 
20 minutter inn til Ibiza by 
og koster cirka 12 euro 
(høyere priser etter 21.00). 
www.aena.es/ibiza

lokaltrafikk
Ibizas busstrafikk er billig 
og effektiv. Alle reiser 
koster under 2 euro. Regu-
lær busstrafikk går året 
rundt, mens nattbussene 
og discobussen mellom 
Ibiza by og Sant Antoni går 
i trafikk fra mai til septem-
ber. Alle busser går fra/til 
Avgda d’Isidor Macabich 
i Ibiza by. Bussholdeplas-
sene har skilt med en blå 
P mot hvit bakgrunn. Det 
finnes en vannbuss som 
går fra Ibizas havn til andre 
strender på øya. 

Du kan også reise med 
den for å komme deg til 
den andre siden av havnen
www.ibizabus.com

telefon
Landskode Spania: +34
Retningsnummer: 971

nøDnUMre
Akutt nødsituasjon  
(døgnet rundt): 112
Lokalt politi: 092
Giftsentral (døgnet rundt): 
915 620 420

elektriSitet
220 V

tUriStByrå
O.I.T. D’EIVISSA
Adresse: Antoni Riquer 2, 
Ibiza by

fakta

innByggere
94 000

valUta
Euro, 1euro = 100 cents

åpningStiDer
Butikkene er åpne fra 
09.30 til 13.30 og fra 
17.00 til 20.00. Daglig-
varebutikker og vare-
hus har normalt åpent 
fra 09.30 fram til 21.30. 
Barer, puber og klubber 
har normalt åpent fram 
til 03.00 eller 04.00 om 
morgenen på hverda-
ger og fram til morgenti-
mene i helgene.

internett
www.ibiza.es
www.ibiza-tourism.net
www.gayibiza.net
www.ibiza-spotlight.com

aviSer
Diario de Ibiza
Ultima Hora Ibiza
The Ibiza Sun
Deluxe Ibiza Magazine

greit å vite taxi
Startgebyret er på 2,90 euro, 
deretter koster det 0,85 euro 
per km. Om kvelden og på 
natten er kilometerprisen 
1,05 euro. Ytterligere avgif-
ter: For flyplasshenting/-brin-
ging 1 euro, telefonbestilling 
3,60 euro, hunder 3 euro, 
bagasje 0,40 euro per stykk 
og ventetid 14,75 euro per 
time.
Radio Taxi:  +34 971 39 84 83

poSt
CORREOS IBIzA TOwN
Avgda d’Isidor Macabich 67
Tlf. +34 971 399 769

Åpningstider: mandag–fre-
dag 08.30–20.30, lørdag 
09.30–13.00

apotek
A.M. Marí Tur
Vara de Rey 22, Ibiza by
Tlf. +34 971 311 825
Døgnåpent apotek: Gå til 
nærmeste apotek og se på
rotasjonsskjemaet med 
adresser på døren eller gå 
inn på www.cofib.es

tannlege
Vakttannlege:  
Tlf. 629 011 018

Åpningstider: mandag– 
fredag 08.30– 15.00, 
lørdag 10.30–13.00 i peri-
oden november–april, 
respektive mandag–fredag 
09.00–21.00 og lørdag 
09.30–19.30 i perioden 
mai–oktober.
Tlf. +34 971 301 900

kart


