
8-daagse wandelvakantie naar Ibiza 

het Balearische wandeleiland 

28 april tot 5 mei 2019 
 
Een wandelvakantie is de ideale manier om de minder toeristische kant van een vakantiebestemming 

te ontdekken. In alle rust en weg van de platgetreden paden geniet je uitgebreid van de 

indrukwekkende natuur en vergezichten.  

Ibiza is naast een party-eiland ook een verrassend mooie wandelbestemming. Je wandelt door de 

wijnstreek van Sar Carlos, in de vruchtbare dalen van San Juan in het noorden, langs de kust en 

rotswanden rond Sant Antonio of nabij de kleine baai Cal de Serra. Het geweldige uitzicht over de 

kust en het glooiende binnenland zullen voor altijd in je geheugen gegrift staan.  

HOTEL 

ELS PINS  

Hotel Els Pins werd recent volledig gerenoveerd tot een 

stijlvol modern hotel. De rustige ligging, direct aan het 

zwembad en omringd door pijnboombossen, is ideaal. Je 

hebt er een mooi uitzicht op de baai van San Antonio. Er is 

een prachtig buffetrestaurant met een ruim terras en 

wellnesscenter. 

PROGRAMMA 

DAG 1 : BRUSSEL-IBIZA  
Verwelkoming door de Nederlandstalige reisbegeleider op de luchthaven van Brussel. Vertrek met 
Brussels Airlines naar Ibiza. Aankomst op de luchthaven en transfer naar het hotel Els Pins. Check-in. 
Vrije tijd en avondmaal. 
 
DAG 2 : SAN CARLOS. HET GEHEIM VAN CALA MASTELLA  
 

We nemen de bus naar Es Figural en beginnen onze 
wandeling langs de kust. Het pad leidt ons door een 
traditioneel beheerde vallei, vaak zie je de boeren in 
traditionele kledij. We zien een Fenicische scheepswerf 
en gaan verder naar de baai Cala Mastella. Na een 
adempauze of een pauze in het water klimmen we de 
berg weer iets omhoog. Langs vruchtbare tuinen komen 
we terug in San Carlos. Hier hebben we genoeg tijd om de 
speciale flair van het eiland te volgen.  

(Wandeling: 9 km – 3-4 u wandelen) 
 
DAG 3 : CALA XARRACCA - ONDERWEG ATALAYA SANT JUAN 
Vandaag nemen we de bus naar Cala Xarracca en wandelen bergopwaarts, met een indrukwekkend 
uitzicht op Portinatx en de zee. We blijven aan de top en genieten van het panoramische uitzicht. 
Daarna gaat het terug naar de vallei, waar we een smalle weg volgen naar een typische boerderij. De 



geur van wilde bloemen en citrusbloesems laat ons diep ademhalen en we eindigen deze gevarieerde 
wandeling bij ons vertrekpunt.  
(Wandeling: 12 km –3- 4 u wandelen) 
 
DAG 4 : VRIJE DAG   
Vrije tijd om te genieten van de omgeving van het hotel of een uitstapje te doen op eigen houtje. 
 

DAG 5 : CALA COMTE – EEN VAN DE MOOISTE 
BAAIEN VAN HET EILAND 
Een mooie kust- en rotswandeling staat vandag op het 
programma. Via prachtige baaien wandelen we naar 
Sant Antonio, de grootste stad in het westen, waar we 
op een gevarieerde manier doorheen lopen. Keer op 
keer lokt het strand ons naar een verfrissend bad.   
Voordat we onze wandelbestemming in de Cala Bassa 
bereiken, passeren we oude terrastuinen met geurige 

kruidensoorten. In Cala Bassa genieten we van een van de mooiste uitzichten op het eiland. 
(Wandeling: 8 km – 3-4 u wandelen) 
 

DAG 6 : PORTINATX – IN DE HEUVELS VAN HET 
NOORDEN  
Om af te sluiten rijden we helemaal naar het noorden 
van het eiland en beginnen onze wandeling op het 
strand van Portinatx. De vuurtoren toont ons de weg 
naar een romantische, droge rivierbedding. 
Fascinerend, met zijn verscheidenheid aan stenen.  
We zetten de wandeling verder over betoverde paden 
langs de kust naar Cala den Serra. Boertuinen 

begrenzen daar een vruchtbare vallei, waardoor we uiteindelijk onze bestemming in Portinatx 
bereiken. Met vrije tijd en typische gastvrijheid laten we onze wandelweekend daar eindigen.  
(Wandeling: 12 km – 3-4 u wandelen) 
 
DAG 7 : VRIJDE DAG  
Nadat we gisteren eindigden met een gezellig samenzijn, heb je vandaag een welverdiende rustdag. 
Afhankelijk van je humeur kun je zonnebaden, winkelen of de tips van je wandelgids volgen en de 
bezienswaardigheden van de omgeving op eigen houtje verkennen. In ieder geval wordt u vergezeld 
door talrijke herinneringen aan een veelbewogen en indrukwekkende wandeltijd!  
 
DAG 8 : IBIZA - BRUSSEL 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en vlucht terug met Brussels Airlines naar Brussel. 


