Bildetekst
reise

reise

pakke
Bohemske, flagrende gevanter er et must
på pakkelista. Og selvsagt bekvemme
skinnsandaler. Glem heller ikke solbriller,
solhatter, hårbånd og smykker. På Ibiza er
det lov å pynte seg for å «henge» på stranda!
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BeacH
love
Mens dansedronningene og partyprinsene sover
bort dagen, kan vi andre ha resten av den
skogkledde øya med de bassenglignende
Tekst og foto: Vibeke Montero
badebuktene for oss selv.
www.altfordamene.no

I en skjev steintrapp i gamlebyen
Dalt Vila driver Susana og Miguel
baren S’Esacalinata.
På myke saccosekker spredt i trappa
sitter fornøyde gjester med iskald drikke.
Pieter, Greetje, Bergitta og Patrick har så
vidt rukket å spise frokost selv om klokka
allerede er fire om ettermiddagen.
– Døgnrytmen blir litt diffus når man
legger seg i fem, sekstiden flere netter på
rad, smiler vennegjengen fra Holland. –
På Pacha, som på mange måter er
moderklubben, er de aller fleste i trettipluss-årene, sier Pieter. Det kan virke som
om mange av de som oppdaget house og
dancemusikken på åtti -og nittitallet,
vender tilbake til røttene for å gjenoppleve
tidsepoken.

Las Pitiusas

Men det finnes altså et Ibiza utenfor de
store, legendariske nattklubbene. Opplevelser som hverken krever våkenetter,
danseferdigheter eller rådyre inngangsbilletter. Ta vesle, bildeskjønne Sant Gertrudis for eksempel, landsbyen midt på øya
www.altfordamene.no
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Charter: Star Tour er eneste
turarrangør som flyr til Ibiza. De
tilbyr en uke på Mallorca i kombinasjon med en uke på Ibiza.
Priseksempel: 14 000 kroner per
person for en uke på firestjerners
Blue Couples Don Carlos på Ibiza
med halvpensjon, og den andre
uken på Costa Azul på Mallorca
med frokost. Dette er inkludert flyreiser (også internt mellom øyene).
Det koster en ekstra slant å bo på
Ushuaia, da må man opp i 19 500
kroner per person. www.startour.no
Kun fly: Norwegian starter
direktefly fra Oslo til Ibiza den
24. juni. De flyr mandager og
torsdager, med retur tirsdager og
fredager. Pris cirka 3200 kroner tur/
retur. www.norwegian.no
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Mojito på skr å
S’Escalinata er gamlebyens
kanskje koseligste bar. Saccosekker står spredt i den gamle
steintrappa, og Susana og
Miguel serverer deilige mojitos.
Her er det billig og avslappet.
Adresse: Rett innenfor hoved
inngangen til Dalt Vila.
Bildetekst
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sove
Ushuaia: ligger langs Playa d’en
Bossa cirka 4,5 km fra Ibiza by.
Spenstig interiør, stort bassengområde, lekker strandklubb og selvsagt
den gigantiske utendørsscenen gjør
dette stedet til noe helt spesielt.
Pris fra 4400 kroner per natt for et
dobbeltrom dersom du booker
uavhengig av en turoperatør.
www.ushuaiabeachhotel.com

dit lokalbefolkningen legger søndagsturen
for å spise jamon serrano, ost og hvitløkreker. En tapasfest blir aldri feil. Eller en
aldri så liten pilegrimsreise til klippen Es
Vedra som spidder horisonten på sørvestkysten. Den sies å ha samme magnetisme
som Bermudatriangelet.
– Klippen dukker stadig vekk opp i
nyhetene. Mange sier de har sett lys og til
og med ufo’er her, men ingenting er
bevist, sier Irene som driver klesbutikk
inne i Ibiza by. Uansett, vi finner ro og
inspirasjon i det slående vakre landskapet.
Cala Conta er en annen skjult juvel der
den hvite sandbunnen reflekterer solstrålene og får bukta til å minne mer om et
polert basseng enn Middelhav. Her sitter
Katherine og Björn fra Tyskland og
slikker sol på klippene. De har tilbrakt en
uke på Formentera, den lille øya en
halvtimes fergetur fra Ibiza, og er slett
ikke sikre på om de skal klubbe.
– Vi var nysgjerrige på Ibizas egentlige natur, ikke det konstruerte klubb- og
hotellandskapet langs kysten. For selv om
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vi kjenner Ibiza som en av Balearene, så
danner Ibiza og Formentera også ‘Las
Pitiusas’, hvilket betyr furukledd land.

Tjue prosent tull og tøys

Innimellom soling, bading og sightseeing
er det obligatorisk med et besøk på et av
hippiemarkedene øya er kjent for. Hippieopplevelsen er noe utvannet i og med at
øya for lengst ble for dyr og eksklusiv for
de ekte blomsterbarna som flyttet videre
til andre hippieutposter rundt om i
verden. Men flower power-energien deres
preger fortsatt salgsbodene hver onsdag og
lørdag der batikk, fjærpynt og kunsthåndverk dominerer.
– Venninnen min farger og styler
fjærene, sier hollandske Ziggy. Hun kunne
ikke sett mer syttitalls ut, og kunne heller
ikke ha sett stoltere ut når jeg ber henne
om å stave navnet sitt. – Z, I, G, G, Y,
som i Ziggy Marley! stråler hun under
pannebånd og fjær. På markedene finnes
det mange alternative sjeler som tjener til
livets opphold ved å selge hjemmeheklede

Hotel Hacienda Na
X amena: Pur luksus og øyas
beste utsikt! Dette er hverken billig
eller hverdagslig, men alle rommene
har strålende utsikt til den idylliske
Na Zamena-bukta på øyas nordside.
Restaurant og spa i femstjerners
klasse. Pris fra 3200 kroner per natt
for et dobbeltrom.
www.hotelhacienda-ibiza.com
Can Pujolet: I denne tradi
sjonelle gården to mil nordvest for
Ibiza by kan du søke tilflukt i svale,
lekre rom og oppdage et Ibiza som
ikke handler om nattklubber og
danser ytmer. Her bør du ha leiebil
og oppdagertrang. Beliggenhet ved
Es Amunts-klippene som svøper
horisonten i en dramatisk ramme.
Pris fra 1200 kroner per natt for et
dobbeltrom. www.canpujolet.com
Torre del Canonigo: Vil du
bo i hjertet av Ibiza by, er dette
stedet. Lekkert designhotell beliggende i det gamle utkikkstårnet som
voktet Dalt Vila (gamlebyen) for
pirater. Vær obs på at hotellet ligger
i gamlebyens høyeste del, og egner
seg derfor dårlig for gjester som er
dårlige til bens. Pris fra 1400 kroner
per natt for et dobbeltrom.
www. latorredelcanonigo.com
www.altfordamene.no

Out of time: Vegetarmat hører
hippieøya til, og dette er favoritt
stedet til mange lokale øybeborer.
Nyt slow food slik den er ment å
smake.
Adresse: Placa des Parc, like ved
inngangen til Dalt Vila.
Ses Roques: Ta en utflukt til
bukta Cala Conta og nyt god,
hjemmelagd mat med uforstyrret
havutsikt. Her sørger kokken Miguel
for at du blir mett og fornøyd.

Champagneskål
Bobler hører med når man er på
ferie, og på La Cava i Ibiza by
serveres ulike typer cava på
glass. Nyt livet på gatecafé i
beste sydlandsk stil.
Adresse: Passeig Vara de Rey 4
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K affe med mer
Pussycat Cafe ligger i Santa
Eulalia på øyas østkant. Langs
strandpromenaden i den vesle
landsbyen finner du denne
kafeen som ligner en filmkulisse
fra femtitallet. Betjeningen er mist
like fargerik som stedet. God
kaffe og cocktails har de også!
Adresse: Paseo Maritimo
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La Paloma: En idyllisk liten
restaurant i en hage i en bitte liten
innenlandsby som heter San
Lorenzo. Ta en titt på websiden deres, så skjønner du at her regjerer
‘en stor, lykkelig familie’-filosofien.
Maten er sunn og utrolig smakfull.
www.palomaibiza.com

bomullsbikinier, belter i kuskinn og
hårbånd med papirblomster. Uansett om
du har sansen for markeder eller ikke, så
er Ibizas hippiemarkeder noe for seg selv.
Jeg skal ærlig innrømme at jeg er av typen
som er skeptisk til markeder. Å gå i kø
mellom salgsboder er ikke min greie. Men
her plukket jeg opp unike plagg jeg ikke
har sett andre steder. Blant annet en
lekker oransje og brunglitrende bikini.
Den er håndlagd i Barcelona, og på
merkelappen står det at den inneholder
tjue prosent tull og tøys, femten prosent
farge, ti prosent glitter, fem prosent
gjennomsiktighet, samt femti prosent
attitude tilsatt fra din side. Sånt må man
jo elske!
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Undervannsmusikk

Når kvelden faller på, bruker Ibiza god
tid på å gjøre seg klar for nattens utskeielser. Langs bystranda D’en Bossa er det
behagelig chill out-stemning frem til
www.altfordamene.no
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Salt: Ibiza produserer
salt på store områder sør
for flyplassen. Det er et
såkalt designersalt (ikke
ulikt Maldon), som heter
Torres.
K aftan: Når kvelden
senker seg, er det alfa
omega å ha en kaftan å
slenge over bikini’en.
‘Boheme’ er et merke det
er verdt å legge merke til.
Kaftanene deres er tynne
som sommerfuglvinger
og svært trendy. Du får
dem i flere av Ibizas små
boutiques, eller de kan
kjøpes online på
www.etsy.com
Skatter på
markedet: Vi sier
det bare, det skal mye til
å gå tomhendt fra hippiemarkedet i Santa Eulalia.
Ta med nok cash!
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midnatt på strandbarene Nassau,
Malibu og Coco Beach. På sistnevnte
pynter Kelly og John fra England på
brunfargen før de skal videre for å se
Swedish House Mafia på Ushuaia.
– Før gikk vi alltid til Pacha, men
vi ble lei av å betale tre hundre euro
for et VIP-avlukke uten at servicen
avspeiler prisen. Nå er det definitivt
på Ushuaia det skjer! Ushuaia er øyas
nye pop art hotell der knæsjrosa
krokodiller og irrgrønne frosker
utgjør deler av en mildt sagt fargerik
og dekadent stil. Ved bassenget er det
rigget en enorm scene der kun de
beste DJ-ene snurrer plater. Hotellets
gjester deltar gratis på festen, mens
andre må betale mellom 30 og 50
euro.
– Ushuaia er verdt hver eneste
krone, sier svenske Jenny. Bare
frokostbuffeen deres er verdt besøket.
De har alle slags smoothies, og alt
mulig man kan ønske seg av oppskåret frukt, frokostblandinger, sunne

alternativer og mer dekadente valg
som jordbær og champagne. Dessuten, bassenget på Ushuaia har musikk
under vann! For Ibiza er og blir
Ibiza. Universets klubbhovedstad,
skal man tro magasinet Time Out.
Og musikk hører du overalt. På
bussen, i supermercado’en, langs
stranda, i smale smug og nå altså –
også under vann.

Solnedgang à la Ibiza

Om du vil sove, feste, bade, lounge,
sole, shoppe, utforske eller snorkle, så
finnes det et Ibiza for deg. Du kan til
og med ta en tidsreise til kassettenes
tid på solnedgangskysten vestenfor
byen San Antoni. Alle kjenner den
stemningsfulle Cafe del Mar-musikken som skapte en hel bevegelse for
tretti år siden. Den gang ble musikken solgt på kassett, men fortsatt
samles folk her, på selveste Cafe del
Mar, for å hylle solens farvel. Og
DJ-ene (Ibizas absolutte superstjerner) skaper like stor magi nå som da
ved å sette lyd til ildkulens stup i
horisonten. •
www.altfordamene.no

