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Dagene starter med tantrisk yoga og Bollywood-dans, og avsluttes med 
applaus når solen stuper elegant i lakserosa sjatteringer. Ibiza er ikke bare 

for tenåringer på jakt etter nærmeste skumparty.
Av Vibeke Montero (tekst og foto)

I balanse på ES SALINES er en av Ibizas flotte strender, og ligger ved saltut-
vinningen ved flyplassen.

Det blir ikke mer spansk enn paella på strandrestauranten Ses 
Roques.

Kompassene løper 
løpsk her ved Es 

Vedra-klippen, men 
de samme energi-
ene underbygger 

vår indre ro.

 Det første møtet med Ibiza er uventet rått. 
Når taxisjåføren på vei fra flyplassen forstår at 
jeg snakker spansk og engelsk, vil han ha 
oversettingshjelp. 

– Hvordan sier man ‘si ifra til meg hvis du 
må kaste opp’ på engelsk? Partypassasjerer 
uten manérer er tydeligvis hverdagskost. 
Dette er gudskjelov det nærmeste jeg kommer 
Ibizas klubbliv, der skumpartyer og denslags 
regjerer. Jeg er her for å sjekke ut motsatsen; 
nemlig bølgen av velvære som har tatt øya 
med storm de siste fem årene. Opprinnelig 
var jo dette Europas hippieutpost, og i kjøl-
vannet av hippienes fascinasjon for hinduis-
tiske verdier, har yoga fått solide ben å stå på. 
Men det finnes mer enn yoga. Ibiza tar det, 
ikke helt uventet, selvfølgelig lenger. Ecstasy-
chakra-dans, hot yoga, javamukti yoga, joga 

(kombinasjon av dans og yoga) og pilates roll. 
Eller hva med en søvnklinikk der du får hjelp 
til å finne tilbake til den dype søvnen?

KLoKKEN ER 09.00, og jeg gjør meg klar 
for min første klasse med tantrisk yoga. 
‘Come Back to Life’ står det på inngangsdø-
ren til Revival Wellness Club som ligger i 
femstjernershotellet Aguas de Ibiza. Det føles 
fantastisk å bli ønsket velkommen tilbake til 
livet. Og hvor deilig er det ikke at det heter 
Wellness Club istedetfor Fitness Club? 
Instruktør Ayda Ellis er halvt italiensk, halvt 
tyrkisk, oppvokst i Tyskland og yogautdannet 
i India. Hun innleder klassen med en forkla-
ring på hva tantrisk yoga er og ikke er. 

–  Mange tror at dette dreier seg om sex, 
men slapp helt av. Her skal vi beholde alle 

klærne på, og rett og slett konsentrere oss om 
å komme i kontakt med rotchakraet vårt som 
befinner seg nederst i ryggraden. Vi setter oss 
i lotusstilling, og Ayda starter med å minne 
oss om at fullmånen bare er et døgn unna. 
Den energien skal vi forsyne oss av. Tantrisk 
yoga baserer seg på månens syklus, og fordi 
fullmånekraften er enorm, skal vi benytte oss 
av den for å komme i kontakt med vår indre 
kriger. 

– Ha tillit til din indre kriger. Han vil deg 
bare godt, og hjelper deg å lytte til hva du 
egentlig vil, instruerer hun. 

Underveis i timen fôres vi med metaforer 
som gjør det lett å forstå, lett å følge med. 
Kom opp på fingertuppene, som en pianospil-
ler! Følg alltid hjertene deres, også i yoga – det 
betyr at dere senker brystet først, deretter 

Ibiza

I Cala Conta flyter Joana 
og Irina seg lykkelige til 
sinns i det klarturkise 
vannet som kjenneteg-
ner Ibizas bukter.
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hodet. Ikke vær flau over å puste så jeg hører det, det 
er livets energi!

MED LIVEtS ENERgI I HARMoNI går jeg fra den 
tantriske yogaklassen med senkede skuldre og ekstra 
lang hals. Pianofingrene er finstemte. Utenfor venter 
solskinnet, og resten av øya. Ibiza er en ganske liten 
øy som man krysser med bil på en snau time. Klip-
pen Es Vedra er et must. Her, på øyas sørvestlige 
spiss, finnes det energier som ikke bare er produkter 
av diffuse New Age-teorier. Skipskompass reagerer 
på samme måte som de gjør i Bermudatriangelet. De 
blir spinnville. Og dermed har klippen blitt et feno-
men som må oppleves, om ikke annet, så for sin dra-
matiske beliggenhet i havgapet. Es Vedra er også et 

glimrende utgangspunkt for å utforske vestkystens 
små, idylliske bukter som minner mer om intenstur-
kise basseng enn offentlige strender. Cala Contas, 
Cala Moli og Cala Tarrida ligger som perler på en 
snor. 

Jeg peiler meg inn på den glassklare bukten Cala 
Contas, dit man kan ta en båt fra San Antonio i som-
mermånedene. På strandrestauranten Ses Roques sit-
ter venninnene Susanne Preiss, Doris Pfeiffer og 
Carol Brown fra Canada. 

– Vi har kommet hit for å nyte. Av havet, av maten 
og av det Ibiza kan aller best: musikken. Damene har 
danset seg gjennom natten på klubben Pacha, nå sit-
ter de med et glass sangria i solskinnet. På Ibiza er 
det definitivt ingen aldersgrense for å nyte, mange av 

Fakta Ibiza
REISEN

Norwegian flyr direkte-
ruter fra Oslo til Ibiza i 

sommermånedene juni, 
juli og august.

StarTour tilbyr en pakke 
der du har en uke på 

Ibiza og en uke på Mal-
lorca. Priseksempel med 

firestjerners hotell på 
begge øyene: fra  

kr 11 450 per person for 
hotell og fly (også mel-
lom Ibiza og Mallorca).
Prøv også et søk på sol-

faktor.no som tilbyr 
mange budsjettvenn-
lige hoteller på Ibiza.

Flytid 3 timer og 40 min.

goDE  
SpISEStEDER

•EL CHIRINguIto på 
stranden Es Cavalet er 
kjent for sine fantas-

tiske lunsjer med havut-
sikt. Vi testet en lett 

caesarsalat med tiger-
reker (20 euro), og 

såvidt-stekt tunfisk med 
sesamfrø og ratatouille 
(27 euro) (elchiringuitoi-

biza.com).

• LA BoDEgA i Ibiza 
by. Her spiser du god 

tapas i et stemningsfullt 
lokale rett nedenfor 

rampen som leder inn i 
gamlebyen. Gjennom-

snittspris per tapa:  
3 euro.

Adresse: Carrer Bisbe 
Torres Mayans 2

• out of tIME – vege-
tarmat hører hippieøya 
til, og dette er favoritt-
stedet til mange lokale 
øybeboere. Nyt slow 

food slik den er ment å 
smake.

Adresse: Placa des Parc, 
like ved inngangen til 

Dalt Vila.

Velværeadresser  
for utforskere:
Det finnes mange steder der du kan delta på 
drop-in-timer. Vi har plukket ut de beste. Vi 
anbefaler at du ringer og reserverer plass i 
forkant, ettersom mange av disse timene 
har begrenset med deltakere og er veldig 
populære. 
• REVIVAL WELLNESS CLuB (beliggenhet 
Santa Eulalia) – Ayda Ellis’ populære klasser i 
tantrisk yoga holdes hver torsdag klokken 
17.30. Drop-in-pris: 15 euro.
• LoVE pILAtES & MASSAgE StuDIo 
(beliggenhet utenfor San José) – Natalie Gil-
lot har pilatesklasser hver mandag klokken 
9.30 og onsdag klokken 12.00. Drop-in-pris: 
10 euro. Natalie er også utdannet fysiotera-
peut, og tilbyr en times massasje for 60 euro 
(lovepilatesibiza.com).
• LA gALERIE ELEfANtE (beliggenhet uten-
for Santa Gertrudis) – Sylvie Bader veileder alt 
fra nybegynnere til øvede i sine yogaklasser 
på mandager, onsdager og fredager klokken 
9.30. Dette er hathayoga på sitt beste. Drop-
in-pris: 13 euro (tlf: + 34 971 197 017).
• DyNAMISK yogA med Jaqueline Purell 
skjer hver tirsdag og torsdag fra klokken 9.30. 
Drop-in-pris: 13 euro (tlf: +34 689 619 141)
• The Garden of Joy (beliggenhet Santa 
Eulalia) – Daglige gratis yogatimer med Jac-
queline Purnell (tlf: +34 689 619 141).
• Hot yogA IBIzA (beliggenhet Ibiza by) – 
Bikram yoga er ikke for alle, men har du lyst 
til å teste det, regnes dette studioet som 
femstjerners. Her er det hot yoga flere gan-
ger daglig, men bare klassen på søndager 
(klokken 11.30) er på engelsk. Drop-in-pris: 
25 euro (hotyogaibiza.com).

Energy Week
23.–31. oktober går energiuken av sta-
belen. Det er en alternativ messe for 
deg som er interessert i holistisk tanke-
gang og en organisk tilnærming til vel-
være og kropp. Over tretti aktiviteter 
finner sted over sju dager på ulike ste-
der i nærheten av klippen Es Vedra, og 
du kan delta på alt fra massasjer, pyra-
midehealing og matlagingskurs til yoga 
på stranden og seminar. Sjudagerspass 
koster 169 euro, dagspass koster 35 
euro. For mer informasjon, se energy-
weekibiza.com.

dem som kom hit for første gang på syttital-
let, reiser fortsatt tilbake for bli forført av øya 
som har gjort livsnyteri til en levemåte.

JEg DERIMot, SKAL IKKE klubbe. Jeg 
skal gi meg i kast med nok en ting jeg aldri 
har forsøkt meg på tidligere, nemlig Bolly-
wood-dansing. Det gjelder å forsyne seg av 
tilbudene, og ifølge ryktene tilhører instruk-
tør Ana Santos eliten. Hun er utdannet i 
India, Hawaii og San Francisco, og når hun 
ikke danser, driver hun veldedighetsorganisa-
sjonen Child’s Rights, som har tre barnehjem 
i India (childsrights.info). 

– Bollywood har popularisert bhangra, for-

klarer Ana, og trekker spesielt frem filmsuk-
sesser som Slumdog Millionaire. I Bollywood 
er det sånn at alle dansene formidler en histo-
rie, aller helst en kjærlighetshistorie, mens 
bhangra er en tradisjonell folkedans med 
mange av de samme bevegelsene. Vi begyn-
ner med oppvarming. Hofter, armer, ankler, 
skuldre, fingre og øyne settes i bevegelse. 
Øyeoppvarming er nytt for meg, men bhang-
radans handler mye om blikk. Så begynner 

tantrisk yoga foregår i et rolig tempo, 
der man har mulighet til å falle godt inn 
i hver asana før man går løs på neste.

Slik ser det ut når gruppen 
får beskjed om å presse 
rotchakraet i gulvet.

Ved den magiske klippen 
Es Vedra på sørvestkysten 
bygger folk sine egne 
pyramider.

I San Antonio kan du leie en motorbåt 
med skipper. Be ham sette deg i land 
utenfor Café del Mar rett før solen går 
ned.

Ibiza har en tolerant holdning til det 
meste. pyramideenergi, krystallenergi og 
chakrarensing er noe av det du kan opp-
leve på messen Energy Week i oktober.

først fantes det bare en bitteliten bar på 
Ibizas solnedgangskyst. I dag finnes det 
en hel stripe med barer, og du har ikke 
vært på Ibiza før du har applaudert sol-
nedgangen her.
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koreografien. Tre andre damer og jeg følger 
Ana som best vi kan i sveipende bevegelser 
over gulvet. Store bevegelser betyr stort tre-
ningsutbytte. 

– Det er lov å smile! roper Ana på utover-
pust. 

Bhangra betyr ‘full av lykke’, og det er nett-
opp dette hun formidler. En glede over ryt-
mene og evnen til å bevege seg i takt med 
dem. Dessuten er indiske dansetrinn mor-
somme. Litt corny og kitschy, men samtidig 
så krevende at de forlanger full konsentrasjon. 

EttER ENDt øKt SøKER jeg meg til en av 
Ibizas mest legendariske institusjoner, Café 
del Mar i San Antonio. Middelhavet er bredd-
fullt av lekre solnedganger, men mer spekta-
kulære og stemningsfulle enn her blir de 
ikke. 

Det er nemlig sånn at når man sitter med 
åpen horisont foran seg, side om side med 
hundrevis av andre som forstår at dette er 
hverdagspoesi, kan det fort boble opp en tåre 
i øyekroken. Det bygges opp til klimakset 
med champagne og havfrueakrobater som 

svinger seg i oppspente rokkeringer. Samta-
lene ved de små kafébordene er dempet, og 
idet de siste gylne solstrålene gir etter for 
skumringen, applauderes det spontant. Ikke 
brautende som når charterfly lander eller fot-
ballag vinner, men nedtonet og i dyp respekt 
for naturens eget lysshow. 

Sånn kan det også være på partyøya. Og 
har jeg lært en ting, så er det at ingen solned-
gang er for ubetydelig til å applauderes og 
pynte seg for. Gir det mening på Ibiza, gir det 
også mening på hjemmebane.

Dans deg glad
• BHANgRA/BoLLyWooD – Ana 
Santos instruerer i bhangradans 
hver torsdag klokken 19.00 på 
Banana Dance Studios i Santa 
Eulalia. På dette dansestudioet 
finner du også salsa, magedans, 
burlesque og zumba. Drop-in-
pris: 12 euro (bananadancestu-
dios.com). 
• ANA SANtoS har også uten-
dørs danseklasser på Camping La 
Playa i Es Canar om kvelden når 
solen er på vei ned. Reiser dere 
flere venninner sammen, arrange-
rer hun dessuten gjerne et eget 
opplegg for dere. En unik mulig-
het for å lære noe nytt og spen-
nende i eget tempo 
(danzabhangra.com).

HVA ER BHANgRA?
Bhangra er opprinnelig en folke-
dans fra Punjab i Nord-India. 
Bhangra betyr ”full av lykke”, og 
er en dans med stor fysisk utfol-
delse som har fått økt popularitet 
som treningsform de siste årene. 
Birmingham i England regnes som 
hovedsete for nyskapende bhang-
ramusikk takket være byens store 
andel indiske immigranter.

Unn deg en 
retreat!

Vil du ha mer enn drop-in? 
Kanskje føler du for et dyp-
dykk der du kan nyte godt 

av en ukes opplegg og  dele 
opplevelsen med andre 

likesinnede? Dra på retreat, 
da vel!

38 DEgREES NoRtH har 
base på luksushotellet 

Aguas de Ibiza i Santa Eula-
lia, og tilbyr følgende retre-

ats: Optimal Fitness, 
Optimal Weight Loss, Road 
Cycling, Mountain Biking, 
Multi-Activity Holiday, SUP 
(stand up paddleboarding) 

og en egen søvnklinikk.
Priseksempel: Optimal fit-
ness – en uke, alle måltider 
og utstyr inkludert, over-
natting på Aguas de Ibiza 
koster kr 14 500. Flyreise i 
tillegg (thirtyeightdegre-

esnorth.com).

Hva er tant-
risk yoga?

Tantrisk yoga baserer seg 
på hathayoga, og kjenne-

tegnes ved at den går 
ekstra dypt i chakraene. Det 

er særlig rotchakraet det 
fokuseres på, og man 

kobler seg opp mot det ved 
hjelp av både pust, asanaer 
(posisjoner) og meditasjon. 

Kjertelen som arbeider 
gjennom rotchakra er 

bi nyrene, som blant annet 
produserer adrenalin. Adre-
nalinet er en type katastro-
fehormon som skal hjelpe 

oss i situasjoner hvor vi føler 
oss utrygge og angrepet.

En tantrisk yogaklasse 
handler vel så mye om å 

komme i kontakt med sin 
indre kraft som å mestre 

asanaene. Etter en tantrisk 
yogaklasse er det meningen 
at du skal føle deg styrket, 

jordet og mer fokusert.

på hippiemarkedet Las Dalias finner du håndlagde 
kupp. Blant annet hos giorgio og gatha som lager 
lekre smykker.

Maten på Ibiza er sunn uten at du må gå inn for det. 
Her spiser du alle farger i løpet av en dag.

få farger oppsummerer 
Ibiza like godt som den 
turkise. ta en titt på buk-
tene, så forstår du hvor-
for.

Bollywood-dans er gøy, 
og svøpt i Ana Santos’ 
motivasjon kopierer vi 
bevegelsene hennes så 
godt vi kan.

Ibizas gamleby er et spennende mylder av små gater og 
koselige hull i veggen.

I slutten av oktober arrangeres Ibiza Energy Week, som 
er en holistisk messe der du tar aktivt del i yoga, healing 
og meditasjon. Her avdekkes aloe vera-kaktusens mange 
egenskaper.

punta de sa galera er kjent for sine lekre klippeformasjo-
ner dit folk søker for å gjøre yoga, eller bare være nakne 
under solen.
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