
Toerisme

TOPBESTEMMING 

FORMEN TERA Vlak voor de kust van Ibiza 
ligt het kleinere eiland 
Formentera. Minder druk, 
maar minstens zo mooi als 
haar grote zus. Met prachtige 
stranden, rotsachtige baaien, 
fiets- en wandelroutes en 
witte stranden.
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1   Formentera is klein: waar 
je ook bent, er is altijd wel 
een strandje in de buurt. 

2   Het terras van Sa Sequi, in  
havenplaatsje La Salina. 

3   De spectaculaire kust aan 
de noordoostkant van 
Formentera: het water 
tussen de rotsstranden is 
azuurblauw.

8 dagen
vanaf

€ 699
p.p.
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Las islas Pitiusas worden ze in het 
Spaans genoemd: de naaldboomei-
landen. Die vind je dan ook op zowel 
Formentera als Ibiza, vaak pal achter 
het strand. Het zorgt voor een heerlijk 
warme en kruidige geur, vermengd met 
de zilte lucht van de zee. Zonder Ibiza 
is Formentera een stuk moeilijker te 
bereiken. Het eiland heeft geen eigen 
vliegveld, dus de enige manier om er te 
komen (tenzij je over een privéhelikop-
ter of een eigen zeiljacht beschikt), is 
vliegen op Ibiza en dan per ferry verder 
reizen naar Formentera. Dat zorgt voor 
een heel fijne entree. Want wat voelt 
méér als vakantie dan met de wind in  
de haren aan een witgeschilderde  
reling te staan en te zien hoe dit prach-
tige droom eiland steeds dichterbij 
komt? Het water rondom is azuurblauw 
en superhelder. Voor een groot deel is 
dat te danken aan een klein plantje met 
een naam die uit een stripboek lijkt te 
komen: ‘posidonia’. Dit zeegras staat 
erom bekend dat het zeewater filtert. 
En laat nu net het grootste gebied 
met dit type zeegras voor de kust van 
Formentera liggen. Het is zó bijzonder, 
dat het zelfs op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco staat.

Een vuurtoren die  
balanceert op de kliffen
Formentera meet slechts tachtig vier-
kante kilometer en is vlakker dan Ibiza. 
De enige echte klim is naar plateauvlakte 
La Mola, dat op een hoogte van twee-
honderd meter ligt en spectaculaire 
uitzichten geeft over zee. Hier staat ook 
Faro de la Mola, de veel gefotografeerde 
witte vuurtoren van Formentera, die 
balanceert op de rand van de kliffen. 
De klim ernaartoe maak je per auto, 
wandelend, met een scootertje of op de 
fiets. Formentera is zo goed te bereizen, 
dat veel vakantievierende families het 
houden bij het huren van een fiets of 
scooter. Bijkomend voordeel: je staat 
nooit in de file voor een parkeerplek bij 
een van de vele strandjes. Maar als je het 
hele eiland wilt zien is, zeker met kleine 
kinderen, een auto toch een aanrader. 

6X  ZIEN & DOEN 
OP FORMENTERA
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1   Wijnproeven bij Terramoll, de 
enige wijngaard op het eiland. De 
druiven worden biologisch geteeld 
en alles wordt met de hand geoogst 
en gesorteerd. terramoll.es

2  Fietsen langs Las Salinas, de roze 
zoutvlakten in het noorden. In de 
winter strijken hier flamingo’s 
neer.

3  Rondstruinen in La Savina, het 
havenplaatsje waar de boten uit  
Ibiza aankomen. 

4  Wandelen over een van de  
Rutas Verdes, groene routes.  
Een boekje met meer dan dertig 
routes is gratis te downloaden  
via formentera.es

5  Zonnebaden op een van de mooie 
stranden, zoals Migjorn, Levant en 
Playa de ses Illetes, het hele lang
gerekte strand in het noorden van 
het eiland dat tot een van de mooi
ste stranden van Europa behoort. 

6  Naar de hippiemarkt in het dorpje  
El Pilar de la Mola: elke woensdag 
en zondagmiddag. Je kunt er  
allerhande ambachtelijk gemaakte 
hebbedingen shoppen, van siera
den en sarongs tot beschilderde  
lampenkappen en schilderijen. 

Onderweg zie je olijf-, amandel- en  
vijgenbomen. Van die laatste worden de 
takken soms ondersteund door rechtop-
staande stokken, anders buigen ze zwaar 
van de rijpe vijgen diep naar de grond. 

Voormalig hippie-eiland
De ‘wall lizard’, een bedreigde soort  
hagedis die alleen hier (en op Ibiza) 
voorkomt, is het symbool van deze 
eilanden. Het reptiel kom je op 
Formentera dan ook overal tegen:  
in lokale merktekens, in logo’s van 
restaurants en verwerkt in sieraden. In 
de jaren zestig kwamen er vele hippies 
naar Formentera. Inmiddels is de hip-
piecultuur allang over zijn hoogtepunt, 
maar het eiland heeft nog steeds een 
grote aantrekkingskracht op creatieven 
als sieradenmakers, modeontwerpers 
en interieurdesigners. In Sant Francesc, 
het hoofdplaatsje van het eiland, kun je 
dan ook goed slagen als je op zoek bent 
naar originele kledingstukken, interi-
euraccessoires of cadeautjes. Sluit een 
middag winkelen af met een drankje op 
een van de gezellige terrassen terwijl je 
het Spaanse leven op het centrale plein 
bekijkt: oudjes die op een bankje zitten, 
pratende vrouwen en kinderen die el-
kaar gillend op rolschaatsen rondom een 
lantarenpaal achternazitten. Of schuif 
aan onder de bloeiende bougainville 
voor tapas bij Ca na Pepa, een van de  
populairste restaurantjes op het eiland. 

1  Wijnproeven bij Terramoll, de 
enige wijngaard op het eiland

2   Wie het eerst in het water ligt!
3  Een drankje bij zonsonder

gang op Cala Saona.
4  De trots van Restaurante  

Es Caló: de paella.
5   Bloemenwinkel in Sant  

Francesc.
6  Faro de la Mola.

1

2
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GEEN ZIN OM IN DE  
FILE TE STAAN VOOR 
EEN PARKEERPLEK 
AAN HET STRAND? 
HUUR EEN FIETS  
OF SCOOTER!
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Verblijf in Hotel Tahiti
•  Trendy en kleinschalig hotel

•  Aan prachtig wit zandstrand

•  Moderne, frisse kamers

•  Laat ontbijt tot 12.00 uur

•  Lekker loungen
Laat je verrassen door de service en het 
oog voor detail in dit kleinschalige hotel. In 
de nette kamers voel je je meteen op je 
gemak en aan het zwembad of op een van 
de terrassen kun je lekker loungen. 
Het 3½- sterrenhotel ligt op een van de 
mooiste plekjes van Formentera, direct 
aan het witte zandstrand van Es Pujols.

LIGGING: direct aan het strand (te bereiken 
via een kleine trap) en rustig gelegen. Het 
centrum van Es Pujols en winkels liggen op 
ca. 50 meter.
FACILITEITEN: gratis wifi, receptie, lounge, 
buffetrestaurant, binnenbar Tahiti, buiten-

zwembad (mei-oktober), kinderbad,  
zonneterras. Er is een handdoekservice en 
er zijn ligbedden en parasols.
VERZORGING: logies en ontbijtbuffet.
KAMERS: tweepersoonskamer Standaard, 
airco, wifi (gratis), tv, kluisje (gratis) en 
 minibar, koffie- en theezetfaciliteiten,  
badkamer met bad, föhn en toilet, balkon 
met zitje. Tegen een toeslag met zeezicht.
Tweepersoonskamer Superior, airco, wifi 
(gratis), tv, kluisje (gratis) en minibar, 
 koffie- en theezetfaciliteiten, badkamer  
met bad, föhn en toilet, terras met zitje. 
Tegen een toeslag met zijzeezicht.

Inbegrepen
•  retourvlucht Amsterdam-Ibiza met  

TUI fly

•  luchthavenbelasting/brandstofheffing

•  retourtransfer luchthaven - haven (Ibiza)

•  retourovertocht naar Formentera

•  retourtransfer haven - hotel 
(Formentera) 

-REIZEN
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REISJOURNALIST LINDA VAN DE 
PAVOORDT GING NAAR FORMENTERA. 
DIT ZIJN HAAR FAVORIETEN.
“Er zijn veel goede restaurants op 
Formentera, maar mijn absolute  
favoriet is ES CALÓ, een eenvoudig  
visrestaurant in de baai Caló de Sant 
Augustí. De simpele, maar superlek
kere paella en salade met gedroogde 
vis, de Spaanse families die er uren
lang lunchen, het uitzicht over de baai 
en het intens blauwe water pal voor de 
deur: dit is vakantie.
Een wandeling in de vroege ochtend 
langs de zuidoostkust van Riu Hotel La 
Mola, een verzameling witte huisjes 
tegen een heuvel aan het strand,  
richting het zuidoosten. Je komt dan 
langs CALÓ DES MORT, een van de 
‘geheime’ baaitjes op Formentera,  
dat je ’s ochtends vroeg nog helemaal 
voor jezelf alleen hebt. 
In een hoek van het plein in Sant 
Francesc zit PARFUMERIE CENTRALE 
FORMENTERA, een geurenwinkel.  
Laat je hier adviseren en je denkt bij 
het opspuiten van je luchtje altijd terug 
aan de vakantie op Formentera.  
(parfumeriecentrale.com)
Niet aan het strand, maar wél heel  
leuk: HOSTAL CASBAH, een mix tussen 
NoordAfrika, Azië en Ibiza. Je kunt 
hier slapen en heel lekker eten.  
(hostalcasbah.com) 
Enric en Savina Majoral maken  
prachtige zilveren en gouden sieraden 
geïnspireerd op Formentera. Niet 
goedkoop, maar wel fairtrade en  
origineel. (majoral.com)
De ZONSONDERGANG KIJKEN IN DE 
BAAI VAN CALA SAONA. Dat kan op 
chic met een drankje op het terras  
van Hotel Cala Saona, of gewoon vanaf 
het strand.
Het TERRAS VAN SA SEQUI net buiten 
havenplaatsje La Savina: een plek om 
zien en gezien te worden (en weer zo’n 
fijne plek voor een zonsondergang). 

1   Spaanse espadrilles.
2   Hippiestyle shoppen in  

Sant Francesc. 
3   In het hoofdstadje is het  

’s middags lekker druk op  
de pleintjes en terrasjes.

4   Uitzicht vanuit Hotel Riu  
de la Mola.
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2
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Hoe kom je er?
De vlucht naar Ibiza duurt iets meer 
dan twee uur. Neem vanaf het vlieg-
veld bus nummer 10 of een taxi naar 
de haven en koop een kaartje voor 
een ferry naar Formentera (die gaan 
zeer regelmatig). De overtocht duurt 
dertig à veertig minuten. Boek je een 
georganiseerde reis, dan is dit vaak 
allemaal al geregeld. 

Beste reistijd
Formentera is in de zomermaanden 
erg populair bij Spanjaarden en  
Italianen. Vaak is het hele eiland  
dan volgeboekt. Wat rustiger zijn  
het voor- en naseizoen: mei-juni  
en september-oktober.

Kijk voor meer informatie op  
formentera.es

LINDA’S  
FAVORIETEN FORMENTERA, 

KLEIN PARADIJS
•  7x overnachting in Hotel Tahiti inclusief 

ontbijtbuffet

•  Speciaal voor Margriet-lezers is een 
gratis welkomstdiner inclusief 

Niet inbegrepen
•  Calamiteitenfonds: € 2,50 per boeking

•  boekingskosten: € 20 (online), € 25  
(telefonische) en € 29,50 (reisbureau)

Reisperiode 
27 april t/m 21 oktober 2018

Aankomst
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en 
zondag

Informatie en boekingen
Ga voor meer informatie en boekingen naar 
margriet.nl/formentera of bel met TUI via 
088 - 088 58 85 (lokaal tarief) of ga langs 
bij een TUI-winkel in de buurt.
Op deze reis zijn de ANVR- en SGR-
voorwaarden van toepassing.

8daags arrangement vanaf
€ 699 p.p.
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