Ibiza Townin Vanhakaupunki illan pimetessä.
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Monelle Ibiza on railakasta lomailua
äänekkäästi juhlivien matkailijoiden seurassa.
Baleaarien kauneimmaksi kruunatussa
kohteessa on myös upeita rantoja,
keskiaikaisia linnoituksia ja maailmanluokan
vesiurheilua.
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Ibiza on Unescon maailmaperintökohde, joka on monipuolistanut
tarjontaansa erityisesti koko perheen aktiviteettien osalta. Siksi se
onkin hyvä lomavaihtoehto sekä aikuisille että lapsille.
Keskeisin kaupunki on katalaaninkielellä Eivissa, tunnetummalta
nimeltään Ibiza Town. Se on eloisa kansainvälinen keskus ja hyvä
tukikohta saareen tutustumiselle. Vanhassakaupungissa on kaunista
1500-luvun arkkitehtuuria ja paljon hyviä ravintoloita.
Aika kuluu kuin siivillä ihmisvilinää seuratessa ja pikkukadut
kaupunginmuurien sisällä huokuvat tunnelmaa. Niiden keskellä
avautuu pienten putiikkien, kahviloiden ja baarien maailma. Suurin
osa on auki myöhään yöhön, varsinkin historiallisen rantabulevardin
lukuisat baarit.
Jokaisen Ibiza Townissa vierailevan kannattaa suunnata satamaan,
jossa toinen toistaan suuremmat ja hienommat veneet kelluvat rinta
rinnan. Sataman nimi on Wetjet ja sitä pidetään yhtenä maailman
hienoimmista parkkipaikoista. Tyylikkyys jatkuu kaupungin
hienostuneessa kasinossa.
Pieneksi saareksi Ibizalla on paljon annettavaa. Mitä
pohjoisemmaksi mennään, sitä vähemmän on asutusta, mutta sitä
enemmän luontoa tarjolla. Esimerkiksi saaren pohjoispuoli on lähes
täysin metsän peittämä ja siellä on erinomaiset
retkeilymahdollisuudet.
Vuosituhansia vanhoihin Can Marçan -luolastoihin tutustuminen on
täynnä seikkailua. Entisen salakuljettajien käyttämän kulkureitin
varrella on upeita tippukivipylväitä ja kivimuodostelmia. Värit ovat
kuin kultaisesta aarrearkusta. Syvemmällä luolassa on yli
kymmenen metriä korkea, kristallinkirkas vesiputous ja monivärinen
valoshow.

Näkymät hotellilta ovat usein varsin hulppeita.

Yksi Ibizan kuuluisimpia kohteita ovat Las Salinaksen
suolatasangot. Saaren eteläkärjessä sijaitseva järvi kuivuu
kesähelteillä jättäen jälkeensä kiiltävän valkoisen suolapinnoituksen.
Las Salinas on yksi parhaita paikkoja ottaa täydellisiä
auringonlaskukuvia.
Perheelle sopivia aktiviteetteja ovat myös hevosratsastus,
maastopyöräretket saaren ympäri tai mikroautoilu San Antonion
lähistöllä. Aikuiset voivat puolestaan rauhoittua golfaten
korkeatasoisilla radoilla.
Ibizan rannat ovat saaren valttikortti ja kuuluvat Välimeren
parhaimmistoon. Lähestulkoon kaikki noin 80 rannasta ovat
hiekkapohjaisia ja hiekkakin miellyttävän pehmeää. Suositeltavia
ovat kristallinkirkkaan meriveden Benirras, idyllinen Cala Xuclar tai
täydellisten auringonlaskujen Cala Conte. Rauhallisemmat rannat
ovat pohjoiseen mentäessä. Jos haluaa bongata miljonäärejä ja
elokuvatähtiä, niin Cala Jondal- ranta on jetsettiä parhaimmillaan.
Rannan tuntumassa on useita hulppean hienoja huvijahteja ja täällä
ovat myös saaren parhaat ravintolat, kuten Blue Marlin.
Merielämästä innostuvalle parhaat vaihtoehdot ovat veneily ja
sukellus. Kalastaminen on rajoitettua sillä kaupallisen toiminnan
johdosta kalakannat ovat käyneet pieniksi, ja monia lajeja, kuten
tonnikalaa ja siniturskaa yritetään nyt suojella.
Sukellusvaihtoehtoja Ibizalla on niin aloittelijoille kuin
kokeneemmillekin konkareille. Erikoisuutena on luola- ja
laivanhylkysukeltaminen. Sukelluksilla voi törmätä muun muassa
murenoihin, barrakudoihin ja mustekaloihin.
Mikä hauskinta, delfiinit saattavat seurata venettä matkalla
sukelluspaikkoihin.
Twister-jetti takaa vauhtia kaipaavalle täyden menon ja hauskan,
mutta märän kokemuksen. Muita vauhdikkaita huvituksia ovat
esimerkiksi vesihiihto ja purjelautailu.
Ibiza voi olla illanvieton kannalta rauhallinen tai railakas, kunkin
tottumuksesta riippuen. Varsinkin kesällä Ibiza Town täyttyy
yöklubeihin suuntaavasta nuorisosta. Täällä ollaan kuitenkin
kaukana läheisen San Antonion pahamaineisilta yöklubikaduilta.
Talvella tunnelma on huomattavasti rauhallisempi ja mikä tahansa
osa saarta on ideaalinen perhelomakohde.
Jos haluaa käydä nauttimassa yhdestä maailman tunnetuimmista
yöklubeista, silloin Cafe Del Mar on oikea paikka. Se on rennon
klubimusiikin syntypaikka, jossa voi nauttia tunnelmallisesta illasta.
Kun aamu vihdoin koittaa, niin kaiken kattavan aamupalan
pyhiinvaelluskohde on San Antonion ulkopuolella uinuva, julkimoiden
suosima Pikes-hotelli. Aamiaisen kanssa kuuluu nauttia lasi kuplivaa
omistajan itse rakentamaa allasaluetta ihastellen.

Ibiza Townin pikkukujilla on paljon idyllisiä kauppoja ja kahviloita.

Lapsiperheille paras vaihtoehto on itärannikon Santa Eulalia, joka on
Ibizan kolmanneksi suurin lomakeskus. Muuhun saareen verrattuna
tunnelma on rauhallisempi. Toisaalta alueella on hyvä valikoima
kansainvälisen tason ravintoloita ja varsinkin Calle San Vincente
tunnetaan laadukkaiden ravintoloiden katuna. Keskuksessa on myös
Sol d'en Serran viehättävä ranta.
IBIZA FAKTAT
Sijainti: Baleaarien saariryhmään kuuluva saari 80 kilometriä
Espanjan mantereelta
Asukasluku: noin 125 000
Pinta-ala: 571 km2
Pääkaupunki: Ibiza Town
Kieli: espanja, katalaani, englantia puhutaan yleisesti
Sää: kesä on vähäsateinen ja lämpötila nousee yli 30 asteen, veden
lämpötila ylittää 25 astetta. Talvisin keskilämpötila on noin +15 Casteen paikkeille, näin Ibiza on ympärivuotinen kohde.
Muuta: edullisin asumisvaihtoehto on vuokrata joko huoneisto tai
kokonainen talo loman ajaksi. Ibiza Town on kallein kohde, mutta
kaupungista ainoastaan kymmenen kilometrin ajomatkan päässä
Talamancassa ja Figueretasissa on selvästi edullisempia
asumisvaihtoehtoja. Esimerkiksi kahden huoneen huoneiston
viikkomaksu on 1000€, talon vuokra on puolestaan 1500€ viikolta.
Auton päivävuokra 50€ alkaen.
Hintoja: pullo San Miguel -olutta, 50 senttiä, taksimatka
kaupungissa, 10€ ja kahden ruokalajin illallinen 15€

Ibiza Townin laiturin jahdit ankkuroidaan vieri viereen koon mukaan.

KIITÄMME
o Monipuolista luontoa ja aktiviteettivaihtoehtoja
o Välimeren parhaita rantoja
o Erinomaisia ravintoloita
MOITIMME
o Äänekästä juhlintaa San Antoniossa ja Ibiza Townissa varsinkin
kesällä
o Nähtävyyksien vähäisyyttä
o Hintatasoa moniin muihin Välimeren saariin verrattuna

Laadukkaita rantoja riittää yllin kyllin, niitä on peräti 80.

Ibiza Townin Vanhakaupunki on rakennettu 1500-luvulla.

Ibizan auringonlaskut ovat joka kerta sykähdyttäviä.

Ibizan rannikolla näkee runsaasti veneitä ankkuroituneina rannoille tai poukamiin.

Las Salinaksen suolatasangot ennen kuin ne kesällä kuivuvat kirkkaan valkoisiksi.

Ibizan rannoilla on varsinkin kesäisin paljon ihmisiä ja tapahtumia.

