Activiteiten
Formentera
Op 20 minuten varen ligt het Caribische
eiland Formentera. Bekend om haar
hagelwitte zandstranden. Stranden die
wij zeker aanraden; Playa Illetas, Playa
Migjorn en Playa des Llevant.
Ferry Formentera: www.trasmapi.com
Hippiemarkt Las Dalias
Leuke historische hippiemarkt in het mooie San Carles.
Naast leuke kraampjes zijn er ook gezellige terrasjes
met een hapje, drankje en muziek.
De markt is op zaterdag en in de zomer zijn er
avondmarkten.
Hippiemarkt Punta Arabi
Dit is de oudste en bekendste markt van
het eiland. Het is een stuk groter dan Las
Dalias, maar niet minder gezellig.
De markt is op woensdag (hoogseizoen)
open tussen 10.00-19.00 uur.
Ecologische kinderboerderij Can Muson
Leuke kinderboerderij met groente- en fruitwinkel in
Santa Eulalia. Ze hebben verse salades van het land,
zelfgemaakte smoothies en sappen en natuurlijk eigen
gemaakt brood.
www.ibizacanmuson.com
Ibiza Stad – Werelderfgoed Dalt Vila
Staat sinds 1999 op de werelderfgoedlijst
van UNESCO. Het is de hoofdstad van het
eiland Ibiza. De stad heeft prachtige
oude stadsmuren, een schitterend
uitzicht en eeuwenoude historie.
Cova de Can Marca
Eén van de oudste grotten op Ibiza, met druipstenen en
een lichtshow. In de grot is het ongeveer 20 graden.
Naast volwassenen, is dit ook een leuke activiteit voor
kinderen.
Locatie: Port de Sant Miguel
Casita Verde
Ecologisch woonproject en educatiecentrum waar ze op een leuke manier
laten zien hoe je verantwoord met
energie om kunt gaan. Open: zondagmiddag voor rondleiding en lunch.

Activities
Formentera
Only 20 minutes away by boat you’ll find
this Caribian island Formentera. Known
for its extremely white beaches.
Beaches we recommend; Playa Illetas,
Playa Migjorn and Playa des Llevant.
Ferry Formentera: www.trasmapi.com
Hippy Market Las Dalias
Nice historic Hippy Market in the beautiful town of San
Carles. Besides nice markets, there are several terraces
which are ideal for a drink, snack and music.
The market is open at Saturday, and in summertime as
well during the nights.
Hippy Market Punta Arabi
This is the oldest and most famous
market of the island. Bigger than Las
Dalias, but not less cozy. The market is
open every Wednesday (high season)
from 10.00-19.00 hours.
Ecological children farm Can Muson
Nice children farm with vegetable and fruit store in
Santa Eulalia. They offer several salads of the land,
homemade smoothies and juices and of course
homemade bread.
www.ibizacanmuson.com
Ibiza Dalt Vila | Heritage Listed Site
It’s on the Heritage list since 1999
of UNESCO. It is the headquarter of the
island Ibiza. The city has beautiful
historic walls, a magnificent view and
a history of centuries.
Cova de Can Marca
On of the oldest caverns on Ibiza, with stalagmites and
stalactites and a lightshow. Inside the caverns it’s about
20 degrees. This is as well an ideal activity for children.
Location: Port de Sant Miguel

Casita Verde
Ecological living project and education
centre where they show you in a nice
manner how to use energy in a responsible way. Opening hours: Sundayafternoon for a tour and lunch.

