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De ultieme relaxplek van artdirector 

Anneke: Ibiza. 

‘Ibiza is veel meer dan een party-eiland alleen. 

Een heerlijke plek om met het gezin heen te 

gaan bijvoorbeeld. Pas geleden bezochten we 

het voor de derde keer. Doel: hevig relaxen, en 

ditmaal helemaal in Ibiza-style. 

De auto: Waar we voorgaande jaren nog een 

boodschappenautootje huurden, werd het nu 

een oude 2CV via Ducks United. Een aanrader. 

Dak open, relaxed muziekje aan, we voelden ons 

direct locals.

De villa: Eerder verbleven we in een apparte-

ment of hotel. En keken we jaloers naar alle 

prachtige Ibiza-villa’s. Deze keer 

gingen we er dan ook voor. Het 

werd Villa Can Feliz, vlak bij 

het piepkleine dorpje Es Cubel-

les, een paar minuten van het 

heerlijke strand van Cala d’Hort 

vandaan. Een briljante zet: per-

soonlijk onthaal op het vliegveld, 

een privé-loungehoek aan het 

zwembad, openslaande deuren 

aan het voeteneinde van ons bed en uitzicht  

op zee.

De aankomst: We besloten het eiland nog even 

te laten voor wat het was en eerst te genieten 

van onze bloedeigen villa (voor deze week dan). 

We sloegen wat bubbels en hapjes in bij de  

lokale buurtsuper en plonsden in het zwembad.

De day after: De volgende dag ontbeten we 

met verse vijgen uit eigen tuin om vervolgens de 

buurt te verkennen. Met de Eend naar het strand 

van Cala d’Hort: geen overvol strand waar je 

stoeltje aan stoeltje ligt, je kunt er ontspannen 

vertoeven. Uitzicht: de voor de eilandbewoners 

magische rots Es Vedra. Het strand heeft twee 

restaurants, die allebei leuk en lekker zijn. Bij de 

een eet je praktisch op het strand, bij de ander 

zit je wat hoger en heb je een panoramaview. 

Komt goed uit, want Cala d’Hort is dé plek om 

de zon in de zee te zien zakken.

Het vervolg: Onze ochtenden bestonden uit 

heerlijk hangen aan het zwembad, een hippie-

marktje bezoeken of een vroege duik in de zee. 

Erna klonk zonder uitzondering: ‘Waar eten we?’ 

We hadden ons huiswerk al gedaan en via Ducks 

United en Belvilla nog meer tips 

van mooie plekken en restaurants 

gekregen. Zoals Restaurante Sa 

Caleta voor de paella en de café 

Caleta: koffie met cognac – hun 

specialiteit. 

Tip: De jongens moesten het deze 

vakantie dan wel even zonder 

achtbaan stellen, maar met de 

Eend naar restaurant Ses Boques 

was een waardig alternatief. Dit ligt ook in het 

plaatsje Es Cubbels, maar je vindt het pas na een 

steile, slingerende afdaling naar de kust. Quote 

van de kinderen: ‘De Eend is echt de sterkste 

auto van de wereld…’ Het was het avontuur 

overigens meer dan waard: een fantastische plek 

en heerlijk eten. En, zoals bijna overal op Ibiza: 

het strand is slechts een paar meter verderop. 

Beetje uitbuiken, kleine siësta, een paar frisse 

duiken en je komt weer voldaan thuis in je villa.’

Deze keer – waarom ook 
niet - een reisrepo uit eigen 
gelederen. Want de redactie 

van Red reist graag en 
is ruimhartig als het om 

geheimtips gaat. 
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en een paar frisse 
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