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EIVISSA, EMOCIÓ MEDITERRÀNIA

Hi ha moltes emocions i plaers autèntics que esperen 
el visitant a l’illa més polifacètica d’Espanya i de la 
Mediterrània, un indret únic amb fama arreu del món 
que destaca per la seva diversitat i bellesa.

Eivissa és pura essència mediterrània. Les seves 
platges, els paisatges, el patrimoni, la gastronomia i la 
seva gent atresoren el millor de les cultures que durant 
segles han forjat la personalitat singular d’aquesta illa 
incomparable. Divertida, natural, cosmopolita, extra-
vagant, romàntica i amant de la bona vida, Eivissa es 
presenta com una destinació de vacances ideal per a 
famílies i viatgers de tota mena i de totes les edats: sen-
deristes, bussejadors, navegants, ciclistes, gastrònoms, 
clubbers, artistes, amants dels mercats…

Una infinitat de vacances 
a quatre passes

L’illa d’Eivissa té la fortuna de contenir una àmplia 
riquesa de tresors i sorpreses en una superfície que 
amb prou feines arriba als 572 km2, fet que permet ex-
plorar-ne els atractius amb comoditat i sense dedicar 
massa temps als trasllats. La distància que hi ha entre 
els dos punts més allunyats de l’illa no arriba als 50 
quilòmetres, tot i que a la majoria dels indrets turístics 
d’interès s’hi arriba en una mitjana de quinze minuts en 
cotxe o en moto, segons el punt d’origen. Eivissa també 
ofereix als viatgers diverses zones turístiques on allot-
jar-se i gaudir de platges precioses, activitats d’oci di-
vertides i una gastronomia deliciosa.

Cala d'Hort | Sant Josep de sa Talaia
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Una illa oberta tot l’any
El clima d’Eivissa és típicament mediterrani, amb es-

tius càlids sense pràcticament presència de pluges i hi-
verns assolellats i agradables. Amb gairebé 3.000 hores 
de sol anuals i unes temperatures molt benignes de mit-
jana, Eivissa es gaudeix els 365 dies de l’any, ja que cada 
estació té els seus propis atractius. Més enllà de les po-
lides platges d’aigües de color turquesa, l’illa ofereix un 
ric patrimoni històric i cultural que es mostra al visitant a 
través de l’arquitectura tradicional, els jaciments arqueo- 
lògics i el folklore, així com una àmplia xarxa de senders 
per a caminants i ciclistes ideals per a la tardor, l’hivern i la 
primavera. Sense oblidar que l’illa muda el seu paisatge 
a cada estació i dona protagonisme, segons el moment, 
als omnipresents boscos de pins, als camps d’oliveres i 
tarongers, a la floració de l’ametller, a la nuesa de les fi-
gueres o a la frondosa ombra del garrover.

Plaers senzills a la vora del mar
Els 210 quilòmetres de la costa eivissenca i les se-

ves prop de seixanta platges ofereixen els plaers més 
senzills i atractius de l’estiu, com ara nedar en una cala 
salvatge d’aigües de color turquesa, fer la migdiada sota 
l’ombra d’un pi, practicar busseig de superfície, surf de 
rem o caiac; observar l’horitzó des d’una torre de defen-
sa, perdre’s per un sender litoral i descobrir un nou racó 
preferit, delectar-se amb un deliciós plat de peix a la 
vora del mar, admirar els famosos capvespres d’Eivissa 
amb la millor música chill-out, jugar en família a riberes 
segures per al bany infantil, passejar per la platja… Pura 
vida mediterrània amb la màgia d’Eivissa.

Aigües transparents i càlidesPaisatge agrícola

Santa Eulària des Riu

Sant Antoni de Portmany Sant Joan de LabritjaSant Josep de sa Talaia

Eivissa
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NO ET PERDIS...

NECRÒPOLIS DEL PUIG DES MOLINS

Via Romana, 31 · Eivissa
Tel. 971 301 771 · www.maef.eu

   A la necròpolis feniciopúnica més ben 
conservada i extensa del Mediterrani occi-
dental es poden visitar diverses sepultures i el 
museu monogràfic.

POBLAT DE SA CALETA

Sa Caleta
Tel. 608 595 524 · www.santjosep.net

   Habitat al segle VI aC, aquest jaciment 
fenici conserva una mostra del traçat urbà del 
poblat, així com les plataformes de diversos 
forns.

BALUARD DE SANT JAUME

Carrer del Calvari, s/n · Eivissa
Tel. 971 392 390 · www.turismo.eivissa.es

   Aquest espai museístic interactiu 
mostra una selecció d’armament militar 
dels segles XVI a XVIII, que inclou canons, 
mosquetons, espases, cascos, cosselets i un 
morter pesat.

BALUARD DE SANT PERE

Plaça del Sol, 9 · Eivissa
Tel. 971 392 390 · www.turismo.eivissa.es

   A les casamates d’aquest espai defen-
siu es projecten audiovisuals sobre la cons-
trucció de la ciutat emmuradada i el disseny 
fet per l’enginyer italià Giovanni Battista Calvi.

Quan Eivissa era feniciopúnica
Els espais arqueològics de l’assentament de sa Ca-

leta i la necròpolis del Puig des Molins, amb més de 
3.000 hipogeus, varen ser reconeguts per la UNESCO 
com a Patrimoni de la Humanitat per ser una font d’in-
formació única i extraordinària sobre la vida social i la 
urbanització de les colònies fenícies assentades a la 
Mediterrània occidental. Dues parades de gran interès 
que cap viatger apassionat per la història i l’arqueologia 
no pot obviar i que són fàcils de sumar a una ruta per la 
ciutat o pel sud de l’illa.

Un tresor vegetal sota la mar
El comitè de la UNESCO va destacar, l’any 1999, l’ele-

vat valor ecològic de la immensa praderia de posidò-
nia oceànica que s’estén entre Eivissa i Formentera pel 
fet de ser la més ben conservada de la Mediterrània i 
un exemple excel·lent de la beneficiosa influència que 
aquesta planta marina exerceix sobre els ecosistemes 
marins i la preservació de les platges. La praderia, si-
tuada dins del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i 
Formentera, és llar de nombroses espècies vegetals i 
animals que hi troben aliment, protecció i un espai se-
gur per a la cria d’alevins. Aquesta joia natural també és 
responsable de la puresa, la neteja i la transparència de 
l’aigua de les cales i les platges d’Eivissa, com ara ses 
Salines i es Cavallet, totes dues situades dins del Parc 
Natural.

Poblat fenici de sa Caleta

Necrópolis del Puig des Molins | Eivissa

Baluard museïtzat | Dalt Vila

Tanit | Museu arqueològic | Eivissa Portal de ses Taules | Dalt Vila

Sa Caleta | Sant Josep de sa Talaia 

Posidònia oceànica Posidònia oceànica 

http://www.maef.eu
http://www.santjosep.net
http://turismo.eivissa.es
http://turismo.eivissa.es
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EIVISSA, UNA ILLA AL NATURAL

L’Illa Blanca sempre sorprèn per la bellesa dels seus 
paisatges, en què abunden els turons coberts de pins, les 
platges i cales salvatges, les valls de terra vermellosa on 
creixen oliveres, garrovers, ametllers i figueres, els fons 
marins rics en vida i els illots que embelleixen l’horitzó 
marí.

Hi ha molts viatgers que arriben a Eivissa a la recerca 
de belles cales i platges d’aigües cristal·lines i marxen 
enamorats, a més, del paisatge i de la naturalesa de l’in-
terior. L’illa sorprèn pels seus preciosos camps esquitats 
de blanques cases tradicionals i per la verdor perenne 
dels extensos boscos de pi blanc que cobreixen amb 
generositat els pujols. El seu protagonisme dins del reg-
ne natural de l’illa ha estat tan gran que els grecs varen 
donar a l’arxipèlag format per Eivissa i Formentera el 
nom d’illes Pitiüses, o illes pinoses, tal com va recollir 
Plini el Vell (22-79 dC) a la seva Història Natural.

Però, a més d’aquest mantell verd que treu el cap 
a qualsevol panoràmica, Eivissa ofereix moltes altres 
imatges paisatgístiques per ser recordades, com els 
camps d’ametllers florits de Santa Agnès de Corona, les 
vinyes vermelloses de Sant Mateu d’Albarca, les famo-
ses i espectaculars postes de sol, els camps de garro-

vers on pasturen les ovelles, els abruptes penya-segats 
del nord…

Una natura oberta a tots

Més del 43 % de la superfície de l’illa està protegida, 
de la qual un 17,7 % el formen vuit àrees naturals ter-
restres catalogades com a Xarxa Natura 2000, entre les 
quals destaquen el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa 
i Formentera i el paratge des Amunts d’Eivissa. A més, 
un 75,4 % de la façana litoral d’Eivissa també es troba 
sota figures de protecció, com la reserva marina de la 
costa nord-est d’Eivissa-Tagomago i les reserves natu-
rals des Vedrà, des Vedranell i dels illots de Ponent.

Flamencs | Ses Salines
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NO ET PERDIS...

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PARC 
NATURAL DE SES SALINES

Sant Francesc de s’Estany
Tel. 971 177 688 · www.santjosep.net

   Espai divulgatiu amb punts d’observa-
ció ornitològica que mostren la importància 
ecològica dels estanys i dels sistemes dunars 
per a la supervivència de 178 espècies de 
plantes i més de 210 espècies d’aus.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL RIU | 
CAN PLANETES

Santa Eulària des Riu
Tel. 971 330 072
www.visitsantaeulalia.com

   La visita a aquest antic molí de farina 
permet conèixer el funcionament i la impor-
tància que va tenir aquesta tasca dins de 
l’economia del municipi.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DES AMUNTS

Sant Llorenç de Balàfia
Tel. 971 325 141
www.sanjuanibizatravel.com

   La visita a aquest centre permet 
conèixer els valors mediambientals i etnogrà-
fics que perviuen en un dels paratges naturals 
més ben conservats d’Eivissa.

RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, DES 
VEDRANELL I DELS ILLOTS DE PONENT

www.es.balearsnatura.com

   Els nou illots protegits dins de les 
reserves tenen un alt valor ecològic per ser 
refugi d’aus, sargantanes i invertebrats i llar 
de nombrosos endemismes vegetals. L’accés 
particular no hi està permès.

AQUÀRIUM CAP BLANC

Carretera de Cala Gració, s/n · Sant Antoni 
de Portmany
Tel. 663 945 475
www.aquariumcapblanc.com

   Antic viver de llagosta eivissenca 
reconvertit en espai de recuperació d’espè-
cies marines protegides. S’hi pot veure una 
mostra representativa de peixos, esponges i 
crustacis propis de la Mediterrània.

OBSERVATORI PUIG DES MOLINS

Carrer de Luci Oculaci, 29 · Eivissa
Tel. 971 391 467 · www.aaeivissa.com

   L’observatori astronòmic d’Eivissa està 
obert al públic amb cita prèvia, i la visita inclou 
una xerrada divulgativa i l’observació de cos-
sos celestes.

COVA DE CAN MARÇÀ

Port de Sant Miquel
Tel. 971 334 776
www.covadecanmarsa.com

   El recorregut guiat per aquesta cova 
d’origen càrstic descobreix diverses sales, 
vestíbuls i curioses formacions d’estalagmites 
i estalactites.

Gaudir dels paisatges i dels paratges més bells d’Ei-
vissa és senzill i molt estimulant gràcies a l’àmplia xarxa 
de rutes per a senderistes i ciclistes que hi ha per tota 
l’illa i als diversos recorreguts per a caiac o surf de rem 
que es poden seguir al llarg del litoral eivissenc. I als 
viatgers més curiosos, els esperen interessants espais 
divulgatius, com l’Aquàrium Cap Blanc, l’observatori as-
tronòmic Puig des Molins i els centres d’interpretació de 
ses Salines, des Amunts i Can Planetes.

Amb nom propi
Entre la flora i la fauna present a Eivissa hi ha noms 

propis als quals val la pena parar atenció, com la 
sargantana de les Pitiüses, espècie endèmica d’Eivissa i 
Formentera que és senzilla de veure per murs i senders; 
el flamenc comú, que habita bona part de l’any als 
estanys del Parc Natural de ses Salines; el ca eivissenc, 
una raça autòctona que destaca per les seves taques de 
color vermellós; el falcó d’Elionor, el virot, les praderies 
de posidònia que filtren i oxigenen les aigües de les 
platges i les cales, les oliveres centenàries… Un tresor 
natural que fa encara més enriquidora qualsevol estada 
a Eivissa.

Cova de can Marçà | Sant Miquel de Balansat

Ca eivissenc

Aquàrium Cap Blanc | Sant Antoni de PortmanySes Margalides | Sant Antoni de Portmany Sa Conillera | Sant Josep de sa Talaia Can Planetes | Santa Eulària des Riu

http://www.santjosep.net
http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.sanjuanibizatravel.com
http://www.es.balearsnatura.com
http://www.aquariumcapblanc.com
http://www.aaeivissa.com
http://www.covadecanmarsa.com
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EIVISSA, MEMÒRIA D’UNA ILLA

El caràcter insular d’Eivissa ha nodrit i protegit un ric 
patrimoni de tradicions que resulta molt atractiu per als 
viatgers sensibles i plens de curiositat. Perquè no hi ha 
una manera millor d’amarar-se de l’essència de l’illa que 
unir-se a les seves festes i admirar la saviesa de la seva 
arquitectura i de la seva artesania popular.

El camp d’Eivissa acumula bellesa en la senzillesa i 
segles de tradició als habitatges, les esglésies, els murs 
de pedra seca, els pous i les fonts. Un coneixement 
transmès de generació en generació que permetia a les 
famílies ser autosuficients, aprofitar al màxim els recur-
sos de l’entorn i adaptar-se al medi. L’absència del que 
és superflu no va restar bellesa a l’arquitectura eivissen-
ca, més aviat al contrari, atès que la senzillesa de les 
seves línies i l’adaptació a les necessitats de cada fa-
mília varen crear un model singular que és admirat per 
arquitectes i artistes.

L’illa està esquitada d’exemples excel·lents de cases 
pageses tradicionals, amb façanes emblanquinades, 
formes cúbiques, finestretes… Per descobrir l’arquitectu-
ra que va donar a Eivissa el sobrenom d’Illa Blanca no-
més cal recórrer les carreteres secundàries de l’interior, 
on treu el cap enmig d’un camp de conreu o reconver-
tida en acollidors restaurants. I per conèixer aspectes i 

espais propis de l’habitatge tradicional, com ara el por-
xo, el trull i l’ús de la posidònia com a aïllant, és impres-
cindible la visita al Museu Etnogràfic d’Eivissa.

Un ball propi

El ball pagès, la dansa tradicional d’Eivissa, destaca 
per ser una representació folklòrica incomparable a la 
Mediterrània. Amb segles d’antiguitat i un origen incert, 
aquest ball ancestral de festeig és present a totes les 
festes populars de l’illa i a les representacions setma-
nals programades durant la temporada estival.

Ball pagès | Ball tradicional
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Val la pena anar a aquestes cites per admirar els di-
ferents balls, en què la dona o les dones es desplacen 
hieràticament tot traçant cercles, mentre que l’home 
fa salts constants al seu voltant mentre fa sonar unes 
grans castanyoles. A més d’observar la dansa, cal pa-
rar atenció als vestits tradicionals, a la tasca d’orfebreria 
de les emprendades, autèntiques obres d’art fetes d’or, 
de plata i de coral que guarneixen el pit de les dones, 
i al quadre instrumental que acompanya els ballarins 
format pel tambor, la flaüta i l’espasí, un singular instru-
ment musical de percussió metàl·lica que sembla una 
espasa.

Dies de festa
Conèixer com viuen els eivissencs les seves tradi-

cions és molt senzill: n’hi ha prou amb sumar-se a les 
festes patronals dels pobles o a les més de vint ballades 
populars que tenen lloc a pous i fonts d’abril a octubre. 
En totes aquestes ocasions, la representació del ball pa-
gès va seguida d’una degustació de dolços tradicionals 
(orelletes i bunyols). A banda d’aquestes cites festives, 
els visitants també poden gaudir de la bellesa i la singu-
laritat del ball pagès en les representacions programa-
des durant la temporada d’estiu al pati de l’església de 
Sant Miquel i al port d’Eivissa.

NO ET PERDIS...

MUSEU ETNOGRÀFIC D’EIVISSA | CAN ROS

Avinguda del Pare Guasch, s/n
(Puig de Missa) Santa Eulària des Riu
Tel. 971 332 845 · www.visitsantaeulalia.com

   A l’interior d’aquest antic casament 
pagès, exemple excel·lent d’arquitectura tra-
dicional eivissenca que conserva el seu propi 
trull, es mostra una interessant col·lecció d’in-
dumentària, joieria, objectes domèstics, estris 
de camp, instruments musicals, armes…

ES TRULL DE CA N’ANDREU

Sant Carles de Peralta
Tel. 971 335 261 
www.visitsantaeulalia.com

   La visita a aquesta polida casa pagesa 
del segle XVIII permet veure i conèixer el 
funcionament d’un trull tradicional, així com 
altres elements de l’arquitectura tradicional 
d’Eivissa.

ESGLÉSIES FORTIFICADES D’EIVISSA

www.ibiza.travel

   La necessitat de defensar la població 
dels freqüents atacs enemics va marcar l’ar-
quitectura religiosa de l’illa, caracteritzada 
pels seus murs gruixuts, l’absència de fines-
tres i la presència en alguns casos de torres 
i canons.

ANEM A MAIG

Santa Eulària des Riu
Tel. 971 332 800
www.visitsantaeulalia.com

   Les festes populars de Santa Eulària 
des Riu del primer diumenge de maig, decla-
rades d’Interès Cultural, destaquen per la 
seva desfilada de carros tradicionals.

FIRES D’ARTESANIA

www.ibiza.travel

   Durant la primavera i la tardor tenen lloc 
a tota l’illa diverses fires artesanals en què és 
possible trobar dissenys originals i admirar fei-
nes tradicionals en instruments i vestimenta.

BALL PAGÈS

www.ballpages.cat

   Representat al davant de les esglésies, 
els pous i les fonts de l’illa, la singularitat del 
ball tradicional eivissenc el converteix en una 
experiència imprescindible per al viatger.

CARAMELLES

www.ibiza.travel

   És una de les manifestacions musicals 
més antigues de les Pitiüses. Les caramelles 
de Nadal s’interpretaven durant la missa de 
Matines, a la nit de Nadal; la més coneguda és 
la cantada al Puig de Missa de Santa Eulària. 
Actualment es poden sentir a diferents esglé-
sies de l’illa durant les festes nadalenques. 
També s’interpreten per Setmana Santa, i lla-
vors reben el nom de caramelles de Pasqua.

Carros tradicionals

Instruments musicals tradicionals

Museu Etnogràfic | Can Ros Emprendada eivissenca

Espardenyes tradicionals

Pou des Carbó | Ses Salines

http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.visitsantaeulalia.com
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Les destinacions que tenen bon gust no s’obliden mai. I 
la nostra illa és generosa en plaers gastronòmics perquè 
té un receptari savi i molt saborós, peixos i mariscos 
frescos, productes de la terra de primera qualitat i una 
passió immensa pel bon menjar que es tradueix en una 
oferta excel·lent de restauració. Una illa per menjar-se-la 
amb ganes. I per repetir.

El sol fèrtil de l’illa, així com la riquesa dels seus fons 
marins nodreixen el rebost de les cases i dels restaurants 
d’Eivissa amb una matèria primera d’excel·lent qualitat. 
Per això, la gastronomia s’ha convertit en un dels grans 
atractius de la nostra destinació: el viatger pot assaborir 
tant els plats típics de l’illa i la nova cuina contemporània 
eivissenca com les propostes culinàries procedents 
dels racons més variats del món. Gaudir d’una paella 
marinera a peu de platja, assaborir els productes del 
mar d’Eivissa amb una graellada de peix o amb un bullit 
de peix, compartir un saborós sofrit pagès, degustar 
els formatges d’ovella i cabra de l’illa o la seva gustosa 
sobrassada, acabar els àpats amb un tros de flaó i una 
copeta d’herbes eivissenques, explorar les suggeridores 
propostes de l’alta gastronomia, brindar amb una copa 
de vi de l’illa… Calen molts viatges per acabar-se tot el 
menú de delícies que ofereix la nostra terra!

Un patrimoni culinari de segles

La cuina eivissenca és fruit de la suma dels sabers i 
de les tradicions culinàries dels pobles que l’han habitat 
al llarg del temps. Fenicis, romans, àrabs i catalans 
varen deixar la seva empremta en un receptari mariner i 
camperol en què no calen tècniques de conservació com 
l’adob, l’escabetx i la curació. Eivissa ofereix al viatger 
tot un viatge gastronòmic de segles a través dels seus 
plats tradicionals més saborosos. Amb els productes 
del mar es preparen, per exemple, la frita de polp, el 
bullit de peix (un guisat de peix bullit amb patates que 
s’acompanya amb arròs a banda), calamars a la bruta 
o farcits de sobrassada, borrida de rajada, gerret en 
escabetx o amb arròs amb pinya de col, raor fregit o tants 
altres plats en què també són protagonistes la llagosta 
vermella d’Eivissa, l’anfós, el gall, la roja, les espardenyes, 
la gamba eivissenca, el rap, la círvia, el déntol…

Allioli, olives i pa pagès
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NO ET PERDIS...

MERCAT NOU

Carrer de Canàries, 5A · Eivissa
Tel. 971 397 600 · www.turismo.eivissa.es

   El mercat de la ciutat d’Eivissa té una 
variada oferta de parades d’alimentació on 
comprar, entre d’altres, productes locals de 
l’illa.

MERCAT VELL

Plaça de la Constitució, 18 · Eivissa
www.turismo.eivissa.es

   L’antic mercat que abastia el casc his-
tòric d’Eivissa és avui un punt emblemàtic que 
no es pot ometre en un passeig pel barri de 
la Marina.

ES MERCAT DE SANTA EULÀRIA

Carrer del Sol, s/n · Santa Eulària des Riu
Tel. 646 872 501
www.visitsantaeulalia.com

   Conté peixateries, carnisseries, fruite-
ries, xarcuteries i altres parades d’alimentació 
on comprar productes elaborats a l’illa, com 
ara oli, vi, dolços, mel i licors.

MERCAT DE FORADA

Carretera Sant Rafel de sa Creu – Santa 
Agnès de Corona, km 5
Buscastell
www.visit.santantoni.net

   Aquest mercat d’alimentació i artesania 
local a l’aire lliure té lloc dissabtes al matí a 
Forada, un encreuament de camins entre les 
carreteres de Sant Antoni a Santa Gertrudis i 
de Sant Rafel a Santa Agnès.

MERCAT AGRÍCOLA DE SANT ANTONI

Camí de sa Vorera
Cooperativa Agrícola de Sant Antoni
www.visit.santantoni.net

   Les parades d’aquest mercat, que té 
lloc divendres al matí als afores del poble, 
només ofereixen producte local i ecològic 
d’Eivissa.

MERCAT DE SANT JOSEP

Carrer de Pere Escanellas, s/n
Sant Josep de sa Talaia
www.santjosep.net

   Durant la temporada d’estiu, cada dis-
sabte al matí té lloc, al davant de l’Ajuntament, 
aquest mercat agrícola a l’aire lliure amb una 
àmplia oferta de producte km 0 i ecològic.

CELLERS

www.saborsdeivissa.es

   Antigament, els pagesos elaboraven el 
seu propi vi, i avui dia l’illa disposa de la seva 
pròpia IGP Eivissa, Vi de la Terra i una cuidada 
oferta vinícola produïda per diversos cellers.

D’altra banda, la terra proporciona els ingredients 
clau als plats amb accent camperol, com ara l’arròs de 
matances, l’ensalada de tomata amb peix sec i crostes, 
la frita de porc, les faves ofegades, el sofrit pagès, el 
cuinat, la coca de pebreres… I les postres, en què desta-
quen el flaó, un pastís elaborat amb formatge d’ovella o 
cabra i herba-sana; la greixonera, una mena de púding 
d’ensaïmades; els bunyols, i les orelletes, un dolç es-
ponjós amb aroma de llimó i batafaluga i forma d’orella.

Bon rebost i bona bodega
La patata vermella i la síndria són dues de les estre-

lles del fèrtil camp eivissenc, els horts del qual assortei-
xen mercats i restaurants d’una àmplia varietat de fruites 
i verdures, així com d’una creixent producció ecològica: 
tomates, faves, pèsols, cols, albergínies, figues, cítrics, 
melons, alvocats, pebreres, nespres, espàrrecs, madui-
xes, carxofes, carabasses… Sense oblidar la sal marina, 
les races autòctones de bestiar (ovella eivissenca, cabra 
pitiüsa i porc negre) i els tres productes amb Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP): Herbes Eivissenques; Eivis-
sa, Vi de la Terra i Oli d’Oliva d’Eivissa.

Flaó, orelletes i magdalenes eivissenques

Cultiu de síndria eivissenca

Sobrassada i pa pagèsVins d’EivissaBullit de peix Sofrit pagès

http://turismo.eivissa.es
http://turismo.eivissa.es
http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.visit.santantoni.net
http://www.visit.santantoni.net
http://www.santjosep.net
http://www.saborsdeivissa.es
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EIVISSA, COMPRES AMB CARÀCTER

És molt difícil marxar d’Eivissa amb les mans buides. Als 
mercats hippies i a les boutiques abunden les creacions 
amb caràcter propi, tant en moda i complements com 
en artesania i productes gastronòmics. Temptacions per 
a tots els gustos i totes les maletes.

Cosmopolita, desenfadada, oberta i molt inspirado-
ra. El caràcter únic de la nostra illa ha marcat les crea-
cions en art, disseny i artesania des que als anys trenta 
varen començar a arribar els primers viatgers europeus 
i nord-americans, molts d’ells intel·lectuals, arquitectes 
i bohemis. Aquell corrent de creativitat va ser impulsat 
quan Eivissa es va convertir en un dels refugis interna-
cionals del moviment hippy, que va portar a l’illa el seu 
desig de llibertat, la seva absència de normes i el seu 
característic estilisme, que encara inspira dissenyadors 
i orfebres i que va sembrar la llavor d’una de les icones 
d’Eivissa: la Moda Adlib.

Moda Adlib: l’estil d’Eivissa

L’any 1971, la princesa iugoslava Smilja Mihailovitch 
va impulsar la denominada Moda Adlib, un estil lliure 
i desenfadat que s’inspirava en les peces tradicionals 
de les dones eivissenques i en l’estètica hippy de l’èpo-
ca. El seu nom provenia del terme llatí ad-libitum, que 
significa «a plaer», i el seu lema deia: «Vesteix-te com 
vulguis, però vesteix-te amb gust». Diverses dècades 
després, la Moda Adlib ha esdevengut un dels referents 
creatius de l’illa, un producte reconegut en passarel·les 
internacionals que destaca pels seus dissenys còmodes 
i lluminosos, l’ús de teixits 100 % naturals i la inclusió de 
rivets de ganxet, volants, brodats o blondes tradicionals. 
Actualment, a l’illa hi ha una àmplia oferta de prestigio-
sos dissenyadors de Moda Adlib i un nodrit grup de nous 
creadors les peces i els complements dels quals es po-
den comprar en nombroses boutiques d’Eivissa.

Moda Adlib Eivissa
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NO ET PERDIS...

MERCAT HIPPY DE LAS DALIAS

Carretera de Sant Carles de Peralta, km 12
Tel. 971 326 825 · www.lasdalias.es

   Moda, complements, cosmètica natu-
ral, productes de gastronomia, bijuteria, Moda 
Adlib, artesania… Obert tot l’any els dissabtes i 
diverses nits de la setmana a l’estiu.

MERCAT HIPPY DE PUNTA ARABÍ

Avinguda de Punta Arabí, s/n · Es Canar
Tel. 971 330 650 · www.hippymarket.info

   Amb prop de 500 parades, és el mer-
cat més gran d’Eivissa: moda, marroquineria, 
complements, artesania... D’abril a octubre, 
obert dimecres tot el dia.

MERCAT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Sant Joan de Labritja
www.sanjuanibizatravel.com

   Amb un animat ambient cosmopolita, 
en aquest mercat trobaràs artesania feta a 
l’illa, productes dels horts locals i música en 
viu. Obert tot l’any diumenges al matí.

MERCAT DE SANT JORDI DE SES SALINES

www.mercadillodesantjordi.com

   En aquest mercat de segona mà situat 
a l’antic hipòdrom de Sant Jordi es venen 
mobles antics, roba, discos, objectes decora-
tius, llibres, bicicletes, plantes… Obert tot l’any 
dissabtes al matí.

MERCAT DE SANTA GERTRUDIS DE 
FRUITERA

www.visitsantaeulalia.com

   L’artesania local i procedent d’altres 
racons del món protagonitza aquest mercat: 
marroquineria, bijuteria, treballs en fusta, 
moda… De juny a setembre, dissabtes a la nit.

MERCAT DE SANT RAFEL DE SA CREU

www.visit.santantoni.net

   En aquest mercat es pot comprar la 
ceràmica tradicional del poble i altres artesa-
nies populars, així com productes gastronò-
mics locals. De juliol a setembre, dijous a la nit.

MERCAT ARTESANAL DE SA PEDRERA

Barri de sa Penya · Eivissa
www.turismo.eivissa.es

   Una selecció d’artistes locals mostra 
els seus treballs de bijuteria, marroquineria, 
esmalts, joieria, pintura, escultura… Obert 
divendres durant tot l’any.

PASSAREL·LA ADLIB

www.adlibibiza.es

   La gran cita de la moda d’Eivissa té lloc 
anualment durant la primavera per presentar 
les últimes tendències i col·leccions Adlib en 
moda, calçat, joieria, complements…

De mercat en mercat
Un dels atractius turístics més populars de la nostra 

illa són els mercats hippies, visita imprescindible per als 
amants de les compres i les troballes úniques. Durant 
els mesos d’estiu, és fàcil trobar una peça original o un 
record simpàtic perquè cada dia de la setmana hi ha al-
gun mercat. Els més famosos són el mercat hippy de Las 
Dalias, que manté obertes les portes cada dissabte de 
l’any, i el mercat hippy de Punta Arabí, que té lloc els di-
mecres de maig a octubre i que és el més antic i extens 
de l’illa. Més enllà d’aquests dos imprescindibles, l’illa té 
altres mercats amb personalitat pròpia, com els de Sant 
Rafel, Santa Gertrudis, Sant Miquel, Sant Antoni, el mer-
cat de segona mà de Sant Jordi o el mercat artesanal de 
Sant Joan.

Ceràmica, art i delicadeses
Però encara hi ha més capritxos elaborats a Eivis-

sa dels quals enamorar-se, com ara les peces de ce-
ràmica que els mestres treballen a les botigues-taller 
de Sant Rafel, poble declarat Zona d’Interès Artesanal; 
les pintures i les escultures d’artistes locals exposades 
a les galeries d’art d’Eivissa, i una deliciosa varietat de 
records gastronòmics amb els quals assaborir Eivissa 
una vegada que s’arribi a casa: mel d’Eivissa, sal d’Eivis-
sa, licor d'herbes eivissenques, formatge d’ovella o de 
cabra, sobrassada, oli d’oliva, vins d’Eivissa i dolços com 
les orelletes, el flaó i l’ensaïmada.

Mercat hippy Ceràmica eivissenca Artesania | Sa Pedrera

Licor d’herbes eivissenques

Mercat hippy

Artesania d’espart

http://www.lasdalias.es
http://www.sanjuanibizatravel.com
http://www.mercadillodesantjordi.com
http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.visit.santantoni.net
http://turismo.eivissa.es
http://www.adlibibiza.es
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EIVISSA, CULTURA SOTA EL SOL

Els territoris que són punt de trobada tenen moltes 
històries per explicar. Eivissa n'és una excepció, tal 
com demostra la seva oferta de museus, centres 
d’interpretació, jaciments, galeries d’art i monuments 
d’interès. Sense oblidar la cultura musical que aquestes 
darreres dècades ha convertit la nostra illa en un referent 
arreu del món.

Eivissa té un ric patrimoni que val la pena descobrir 
durant les vacances a l’illa, tant a l’estiu com en una es-
capada en temporada baixa. El poc temps que es de-
dica a arribar als punts d’interès fa difícils les excuses, 
ja que qualsevol moment és bo per incloure al pla del 
dia alguna visita cultural, per exemple abans d’anar a la 
platja, durant un passeig per Dalt Vila, mentre s’explora 
el sud de l’illa, al solpost… La major part dels museus i 
els espais culturals de l’illa tenen entrada gratuïta, i les 
seves explicacions divulgatives són molt interessants 
per a viatgers de totes les edats. Un viatge de segles 
que comença amb els púnics i que arriba als nostres 
dies amb tota la frescor de les creacions contemporà-
nies en art i música.

Hi havia una vegada…

Al llarg de la seva història, les diferents civilitzacions 
i cultures que varen habitar Eivissa varen deixar darrere 
seu un destacat patrimoni històric i artístic que avui es 
pot admirar als diversos museus i centres d’interpre-
tació de l’illa. L’empremta feniciopúnica, per exemple, 
queda al descobert al Museu-Necròpolis del Puig des 
Molins, al poblat de sa Caleta, a l’assentament rural de 
ses Païsses de Cala d'Hort, al Centre d’Interpretació de 
sa Capelleta i al santuari púnic des Culleram. L’època 
islàmica treu el cap a l’interessant Centre d’Interpreta-
ció de Madina Yabisa, mentre que a la vesina catedral 
d’Eivissa hi ha el Museu Diocesà, amb peces artístiques 
arribades a l’illa després de la conquesta dels catalans. 
Altres parades d’aquest viatge pel temps inclouen els 
baluards museïtzats de Sant Pere i de Sant Jaume, l’es-

Museu d’Art Contemporani | MACE
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NO ET PERDIS...

MUSEU ARQUEOLÒGIC D’EIVISSA I 
FORMENTERA

Via Romana, 31 · Eivissa
Tel. 971 301 771 · www.maef.es

   La cultura funerària feniciopúnica pro-
tagonitza la col·lecció permanent d’aquest 
museu, la visita al qual dona accés a alguns 
dels hipogeus de la necròpolis, la més 
extensa i més ben conservada d’aquesta cul-
tura a la Mediterrània.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ MADINA YABISA

Carrer Major, 2 · Eivissa
Tel. 971 399 232 · www.turismo.eivissa.es

   Viatge divulgatiu cap a l’Eivissa habi-
tada durant la dominació musulmana que 
mostra com va ser l’antiga Madina Yabisa i 
quina part d’aquesta encara sobreviu a la 
ciutat.

TORRE DE SA SAL ROSSA
O DES CARREGADOR

Sant Francesc de s’Estany
Tel. 971 195 454 · www.santjosep.net

   Oberta al públic durant la temporada 
d’estiu, aquesta torre de defensa construïda 
al segle XVI va defensar la ciutat i les salines 
dels atacs de turcs i barbarescos.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE SA 
CAPELLETA

Carrer de sa Capelleta, 12 · Eivissa
Tel. 971 195 454 · www.ibiza.travel

   Aquest jaciment descobreix restes 
d’estructures aixecades durant les èpoques 
púnica, romana i islàmica, com ara un conjunt 
de tombes datades entre els segles II-III dC.

SANTUARI PÚNIC DES CULLERAM

Sant Vicent de sa Cala
Tel. 971 333 075
www.sanjuanibizatravel.com

   El déu fenici Melkart i la deessa carta-
ginesa Tanit varen ser adorats en aquestes 
coves des de final del segle V fins al segle 
II aC. La gran quantitat de figures votives tro-
bades durant les excavacions en demostren 
la importància com a lloc sagrat.

SES PAÏSSES DE CALA D’HORT

Tel. 971 392 390 · www.santjosep.net

   Aquest jaciment conté dues necròpolis 
de l’època púnica, romana i bizantina i vestigis 
d’una antiga vil·la romana, amb restes d’un 
trull i un celler. El conjunt es troba al costat 
d’un casament pagès tradicional amb vistes a 
l’illot des Vedrà.

MUSEU D’ART CONTEMPORANI D’EIVISSA | 
MACE

Ronda de Narcís Puget Viñas, s/n · Eivissa
Tel. 971 302 723 · www.turismo.eivissa.es

   A més de la seva col·lecció permanent 
de pintura, gravats i cartells, el MACE orga-
nitza exposicions temporals interessants 
dedicades a artistes contemporanis nacionals 
i internacionals.

MUSEU DIOCESÀ

Plaça de la Catedral, 1 · Eivissa
Tel. 971 312 773
www.obispadodeibiza.es/museo

   Pintures, escultures, calzes, creus, rosa-
ris i diversos objectes litúrgics formen aquesta 
col·lecció de peces artístiques realitzades 
entre els segles XIII i XX i exhibides a la cate-
dral d’Eivissa.

MUSEU PUGET

Carrer Major, 18 · Eivissa
Tel. 971 392 137 · www.turismo.eivissa.es

   L’Eivissa de la primera meitat del segle 
xx es deixa veure en aquesta col·lecció de 
130 aquarel·les, olis i dibuixos fets per Narcís 
Puget Viñas i el seu fill Narcís Puget Riquer.

CASA BRONER

Carreró de l’Estrella, 3 · Eivissa
www.turismo.eivissa.es

   Declarat Bé d’Interès Cultural, aquest 
habitatge projectat per l’arquitecte i pintor 
Erwin Broner l’any 1960 és un interessant 
exemple d’arquitectura racionalista.

SALA BARRAU

Passeig de s'Alamera, 4
Santa Eulària des Riu
Tel. 971 330 072
www.visitsantaeulalia.com

   Col·lecció permanent dedicada al pintor 
barcelonès Laureà Barrau i Buñol, que va tenir 
una brillant carrera internacional i va viure a 
Santa Eulària des Riu des dels anys trenta.

glésia de la Mare de Déu, al poble de Jesús, el retaule 
major de la qual, del segle XV, és la joia del patrimoni 
artístic religiós de l’illa, i la torre de sa Sal Rossa, una de 
les set torres de defensa que encara es conserven i que 
es varen aixecar per tot el litoral eivissenc a partir del 
segle XVI per defensar-se dels atacs enemics.

De la tradició a l’avantguarda

El segle XX va obrir Eivissa al món i va deixar al des-
cobert la singularitat de les seves tradicions i els seus 
usos. És possible conèixer aquest patrimoni i saber com 
vivien els illencs abans de l’arribada del turisme gràcies 
a la col·lecció pictòrica del Museu Puget i a la completa 
exhibició d’utensilis, vestits, objectes domèstics, joies i 
eines exposats al Museu Etnogràfic d’Eivissa, situat en 
una antiga casa pagesa que destaca per ser un excel-

lent exemple d’habitatge tradicional. I per conèixer l’Ei-
vissa contemporània, aquella que inspira artistes nacio-
nals i internacionals, n’hi ha prou amb incloure a la llista 
de visites el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa | MACE, 
obert des de 1969 i un dels museus d’avantguardes més 
antics d’Espanya, la Casa Broner o alguna de les galeries 
d’art obertes per tota l’illa, que són un reflex més de l’es-
perit creatiu d’Eivissa.

Museu Puget | Dalt Vila

Museu Arqueològic | Eivissa

Torre de sa Sal Rossa | Sant Josep de sa Talaia

Ses Païsses de Cala d'Hort | Sant Josep de sa Talaia

http://www.maef.es
http://turismo.eivissa.es
http://www.santjosep.net
http://www.sanjuanibizatravel.com
http://www.santjosep.net
http://turismo.eivissa.es
http://www.obispadodeibiza.es/museo
http://turismo.eivissa.es
http://turismo.eivissa.es
http://www.visitsantaeulalia.com
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Tant submergint-se al mar o amb els peus a terra, a 
Eivissa abunda la diversió buscada pels viatgers més 
inquiets i apassionats de l’esport. Un complet menú 
d’activitats de turisme actiu i competicions esportives 
que convida a gaudir de la natura de l’illa durant tot l’any 
mentre s’exercita el cos i se superen nous reptes.

Recórrer a peu una vall silenciosa ben lluny de la re-
mor, circumval·lar la costa en vaixell, buscar peixos sota 
la superfície del mar, admirar el paisatge rural a cavall, 
pujar en bicicleta al cim de sa Talaia, la muntanya més 
alta d’Eivissa; descobrir els racons més polits del litoral 
a bord d’un caiac o lliscant sobre l’aigua en una taula 
(surf de rem), jugar a golf, conduir una moto aquàtica, 
explorar coves, restes de naus i altres tresors de les pro-
funditats marines, practicar surf de vela o surf d’estel…

La varietat d’activitats esportives disponible a Eivis-
sa és molt atractiva i diversa, ja que no hi falten reptes 
i entreteniment per a totes les edats i tots els nivells 
d’experiència. De fet, el calendari anual d’esdeveni-
ments esportius de l’illa inclou competicions d’àmbit 
nacional i internacional en proves de cicloturisme, ma-
rató, triatló, vela, trial, bicicleta de muntanya, natació en 
aigües obertes, ral·li, carreres d’atletisme… Una raó més 
per mirar l’agenda i programar una escapada a Eivissa!

Diversió més enllà 
de la tovallola

Amb 210 quilòmetres de litoral i un clima molt be-
nigne, l’illa no escatima en racons ni oportunitats per 
allunyar-se de la gandula i regalar al cos bones dosis 
d’acció marina. Als diferents nuclis turístics i a nombro-
ses platges i cales, el viatger hi troba una àmplia oferta 
d’empreses especialitzades en activitats aquàtiques i 
nàutiques: esquí aquàtic, surf de vela, surf de rem, caiac, 
busseig de superfície, passeigs en patinets aquàtics, in-
flables o motos aquàtiques, pesca, parasailing… Sense 
oblidar les escoles que ofereixen cursos de vela i sub-
marinisme. Un munt de bones temptacions per deixar la 
tovallola a la platja i llançar-se a la mar!

Rutes esportives
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Competicions esportives 
d’Interès Turístic Insular

IBIZA MARATHON

LA RUTA DE LA SAL

VOLTA A EIVISSA EN MOUNTAIN BIKE BTT

EIVISSA MITJA MARATÓ

VOLTA CICLOTURISTA A EIVISSA

IBIZA TRAIL MARATHON

IBIZA HALF TRIATHLON

3 DIES DE TRAIL IBIZA

Acció a l’aire lliure els 
365 dies de l’any

La millor manera d’admirar l’Eivissa autèntica que 
perviu en camps, valls i boscos és fer-ho al ritme pausat 
que marquen els passeigs a peu o en bicicleta. L’illa dis-
posa d’una àmplia xarxa de rutes de ciclisme de mun-
tanya i senderisme adequadament traçades i senyalit-
zades, per la qual cosa és molt senzill incloure aquesta 
activitat durant les vacances. Es pot obtenir informació 
sobre les diferents rutes i els nivells de dificultat (baix, 
intermedi i alt) als portals d’informació turística dels 
municipis, i conèixer la programació de rutes guiades 
gratuïtes organitzades pels ajuntaments durant tot l’any.

El cicloturisme, el golf i l’hípica són altres esports 
que es poden practicar a Eivissa durant tot l’any gràcies 
a les suaus temperatures que es registren de mitjana a 
les diferents estacions i a l’oferta d’empreses especia-
litzades que proporcionen equipament per a la pràctica 
d’esports a l’aire lliure.

Competició esportiva Coneixent el fons marí
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EIVISSA , HISTÒRIA I HEDONISME
Extravertida, hedonista i molt mediterrània. Així és la capital de l’illa, una ciutat 
animada de dia i de nit amb segles d’història dalt l'esquena i molt per veure: 
la ciutat emmuradada, els barris històrics d’extramurs, el port, la necròpolis, 
els museus… Sense oblidar els comerços, cafès, restaurants, pubs i clubs on 
gaudir de l’Eivissa d’avui.

El perfil icònic de l’acròpolis d’Eivissa dona la 
benvinguda als viatgers que arriben a l’illa a 
través del port des Botafoc, on atraquen els grans 
creuers i les navilieres procedents de la península 
i de Mallorca. Pel seu caràcter portuari, la ciutat 
ha estat tradicionalment una base excel·lent 
des d’on explorar l’illa gràcies a la seva variada 
oferta d’allotjaments de totes les categories, els 
nombrosos restaurants, bars i comerços i la seva 
àmplia connectivitat en transport públic amb els 
principals punts d’interès de la resta de municipis. 
Amb tres platges en les quals divertir-se a la vora 
del mar, el municipi es distingeix, en primer lloc, 
per l’animat ambient nocturn i pel seu patrimoni 
històric, en què destaquen la ciutat emmuradada 
(Dalt Vila) i la necròpolis del Puig des Molins, tots 
dos indrets declarats Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO sota la denominació Eivissa, 
Biodiversitat i Cultura. Sense oblidar que, per la 
seva bellesa i el seu caràcter alegre, la capital 
de l’illa ha esdevingut l’amfitriona singular 
d’esdeveniments culturals i esportius.

Què veure a Eivissa
Dalt Vila: tots els mesos són adequats per 
visitar el barri emmurallat d’Eivissa, però és 
durant les tardes i les nits d’estiu quan con-
centra més animació gràcies als polits res-

taurants que hi ha al voltant de les places de Vila, de sa 
Carrossa i del Sol. Un passeig de camí a la catedral i al 
castell descobreix visites d’interès, casalots medievals, 
petites places solitàries, galeries d’art i bonics racons al 
més pur estil mediterrani.

Les muralles i els baluards: declarada Pa-
trimoni de la Humanitat l’any 1999, la ciutat 
emmuradada renaixentista d’Eivissa és la 
més ben conservada de la Mediterrània. Va 

ser construïda durant la segona meitat del segle XVI 
segons el pla impulsat pels monarques Carles I i Felip II 
per modernitzar les infraestructures militars dels terri-
toris costaners estratègics de la Corona espanyola amb 
l’objectiu de millorar la defensa davant dels atacs de 
l’Imperi otomà i altres enemics de l’època. El conjunt, al 
qual originàriament només s’accedia pel portal de ses 
Taules i pel portal Nou, està format per set baluards, 

dels quals els dos de la cara occidental, Sant Jaume i 
Sant Pere, estan museïtzats. Des de la resta de ba-
luards es tenen unes vistes panoràmiques superbes de 
la ciutat, les platges de ses Figueretes, la platja d’en 
Bossa i es Cavallet i l’illa veïna de Formentera.

Necròpolis del Puig des Molins: quan els 
fenicis varen fundar Eivissa al segle VII varen 
triar aquest turó per sepultar-hi els difunts. 
Els més de 3.000 hipogeus converteixen 

aquest jaciment situat al turó de Puig des Molins en la 
necròpolis feníciopúnica més ben conservada i exten-
sa de la Mediterrània occidental, fet que li ha atorgat el 
reconeixement com a Patrimoni de la Humanitat. La 
visita al Museu Monogràfic del Puig des Molins mostra 
com eren els enterraments en ambdues societats i in-
clou l’accés als hipogeus de la Mula.

Museu d’Art Contemporani d’Eivissa 
(MACE): inaugurat l’any 1969, és una de les 
pinacoteques d’art contemporani més anti-
gues d’Espanya. Es troba a Dalt Vila, a pocs 

metres del portal de ses Taules, i la seva col·lecció per-
manent inclou el treball del dibuixant eivissenc Marí 
Ribas “Portmany”, gravats japonesos procedents de la 
Biennal IBIZAGRÁFIC, la destacada col·lecció de car-
tells artesanals donats pel galerista Carl van der Voort i 
obres d’artistes contemporanis reconeguts, com ara 
Micus, Adolfo Schlosser, Raoul Hausmann, Tàpies i Luis 
Gordillo.

Museu Puget: l’interior de Can Comasema, 
una casa senyorial gòtica situada a Dalt Vila, 
conté aquesta col·lecció d’aquarel·les i olis 
de Narcís Puget Viñas i de Narcís Puget Ri-

quer, dos pintors, pare i fill, que varen relatar com era 
l’Eivissa tradicional de la primera meitat del segle XX.

Catedral i Museu Diocesà: el gust estètic i 
les necessitats de cada època varen marcar 
les modificacions successives fetes a l’origi-

Plaça de Vila | Dalt Vila

Dalt Vila
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nari temple de Santa Maria de les Neus, que es va aixe-
car l’any 1235 després de la conquesta catalana. El seu 
element extern més significatiu és la torre gòtica, que 
presenta planta trapezoïdal i acabament en estructura 
piramidal dentada. A l’interior del temple es pot visitar 
el Museu Diocesà, amb una col·lecció de peces artísti-
ques datades entre els segles XIII i XX.

Centres d’interpretació Madina 
Yabisa i de sa Capelleta: aquests 
dos espais divulgatius descobrei- 
xen les empremtes que encara 

perduren de l’Eivissa habitada en temps dels fenicis, 
púnics, romans i musulmans.

Els barris històrics d’extramurs: la Mari-
na i sa Penya mantenen el caràcter portuari 
propi de les ciutats mediterrànies, amb ca-
ses senzilles de façana blanca i un marcat 

aire mariner. Situats al costat del port, els carrers 
d’aquests barris desborden d’animació durant la tem-
porada d’estiu gràcies a les seves boutiques, botigues, 
bars, restaurants, gelateries i cafès, molts dels quals 
amb vistes al port esportiu i a les luxoses embarca-
cions que hi atraquen. La plaça del Parc i el passeig de 
Vara de Rey, amb notables edificis d’estil colonial, són 
dues parades imprescindibles més en un passeig pel 
centre d’Eivissa.

Què fer a Eivissa

Anar a comprar a la Marina, Dalt Vila i l’Eixample, on 
hi ha boutiques de moda Adlib, paradetes al carrer, co-
merços tradicionals, firmes nacionals i internacionals, 
galeries d’art, botigues multimarca…

Agafar el taxi aquàtic que uneix el barri de la Marina 
amb el passeig Marítim i la platja de Talamanca.

Veure com treballen les peces els artesans al mer-
cat artesanal de sa Pedrera, obert al públic els diven-
dres.

Gaudir de l’animada vida nocturna de la ciutat, es-
pecialment la que hi ha a Dalt Vila, la Marina, el port, el 
passeig Marítim i ses Figueretes.

Recórrer les muralles de baluard en baluard, parant 
atenció als panells divulgatius i als espais museïtzats.

Fer una de les visites guiades teatralitzades orga-
nitzades per l’Ajuntament d’Eivissa.

Comprar dolços al convent de clausura de Sant 
Cristòfol, conegut popularment com ses Monges Tan-
cades, i altres productes gastronòmics eivissencs al 
Mercat Nou i al Mercat Vell.

Les platges d’Eivissa

La capital també té platges on gaudir del bany i prac-
ticar esports aquàtics, i a més totes són accessibles. 
Al nord del municipi, a la badia de Talamanca, hi ha la 
plat- ja homònima de 900 metres de longitud, amb ser-
veis d’oci, allotjament i restauració. Més a prop del cen-
tre històric hi ha la platja de ses Figueretes, al llarg de 
la qual s’estén el barri que porta el mateix nom i mul-
titud d’allotjaments, restaurants, botigues, cafès, bars i 
pubs. I després de ses Figueretes arriba la platja d’en 
Bossa, un llarg arenal compartit pels municipis d’Eivis-
sa i Sant Josep de sa Talaia que té una de les ofertes 
d’oci i allotjament més desenvolupada de l’illa.

Passeig de Vara de Rey

Molt mediterràn ia

Madina Yabisa | Dalt Vila

TalamancaPortal de ses Taules | Dalt Vila
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SANTA EULÀRIA , L’EIVISSA MÉS HIPPY I FAMILIAR
Aquest municipi té molts atractius que el converteixen en destinació i visita 
obligada d’Eivissa, com ara els mercats hippies més famosos de l’illa, l’icònic 
puig de Missa, els pobles d’interior i les nombroses platges de qualitat amb 
serveis que atreuen des de fa dècades famílies i turistes que busquen unes 
vacances tranquil·les prop del mar.

L’ambient cosmopolita que caracteritza la cara 
oriental d’Eivissa beu de la genuïna hospitalitat 
de la seva gent i de la influència creativa que 
varen deixar darrere seu els hippies que varen 
trobar refugi als seus tranquils camps. Històrics 
restaurants del municipi amb parets plenes de 
quadres signats per aquells artistes són una 
mostra de l’herència hippy que treu el cap també 
a les galeries d’art, botigues-taller i als populars 
mercats de Las Dalias i de Punta Arabí, aquest 
últim obert des del 1975. Aquest caràcter relaxat i 
respectuós s’estén també a les zones turístiques de 
cala Llonga, es Canar, s’Argamassa i es Figueral, 
amb una llarga tradició com a destinació familiar. 
I per als amants de la cultura, Santa Eulària 
conserva alguns dels tresors patrimonials més 
valuosos de l’illa.

Què veure a Santa Eulària
Santa Eulària des Riu: aquest municipi ofe-
reix al visitant un ambient animat durant tot 
l’any gràcies als nombrosos restaurants, ca-
fès i comerços que es concentren al voltant 

del bulevard de s’Alamera, el passeig Marítim, el port 
esportiu i els carrers de Sant Jaume i Sant Vicent.

Puig de Missa de Santa Eulària: al capda-
munt d’un turó amb vistes a la costa s’aixeca 
un dels exemples més excel·lents d’esglé-
sia-fortalesa d’Eivissa. Construïda al segle 

XVI per oferir servei religiós i protecció davant dels 
atacs pirates barbarescos, durant els dos segles poste-
riors va suavitzar la seva aparença defensiva afegint-hi 
dues capelles barroques, la sagristia, la vicaria i l’habi-
tatge parroquial. Val la pena passejar pel seu polit ce-
menteri i pels carrerons que s’enfilen pel turó, els habi-
tatges dels quals constitueixen el primer nucli urbà de 
Santa Eulària.

Museu Etnogràfic d’Eivissa: la visita a 
aquesta antiga casa pagesa, denominada Can 
Ros i situada al Puig de Missa, és imprescindi-
ble per conèixer els elements propis de l’ar-

quitectura rural de l’illa i els usos i els costums de la so-
cietat tradicional eivissenca. El porxo o la sala principal, 
el trull, el celler, el pou, la cuina o els dormitoris són algu-
nes de les estances que es recorren mentre s’observa la 
col·lecció d’estris de camp, instruments musicals, armes, 
indumentària, joieria i objectes d’ús personal.

Centre d’Interpretació del Riu | Can Pla-
netes: els molins de farina moguts per l’únic 
riu d’Eivissa varen ser clau en el creixement 
de Santa Eulària. Aquest centre d’interpreta-

ció permet veure el funcionament d’un molí d’aigua 
d’origen andalusí que va estar actiu fins a l’any 1950. Del 
centre surt la ruta del riu, un agradable camí amb pa-
nells divulgatius que segueix la llera fluvial fins a la 
desembocadura.

Santa Gertrudis i les seves terrasses: 
l’ambient cosmopolita que es respira a les 
boutiques i els restaurants i cafès oberts al 
centre de vianants l’ha convertit en un dels 

pobles més atractius d’Eivissa, una parada ideal per a 
qualsevol moment del dia. L’animació es troba al vol-
tant de la plaça de l’Església, on sobresurt el campanar 
de color almànguena d’aquest temple construït a final 
del segle XVIII.

Mercats hippies de Punta Arabí i 
Las Dalias: al municipi de Santa 
Eulària des Riu es fan els dos mer-
cats més visitats d’Eivissa, situats 

respectivament as Canar i a Sant Carles. A tots dos es 
pot comprar artesania, moda, complements, instru-
ments, bijuteria, objectes decoratius i altres capricis.

Santa Gertrudis de Fruitera

Puig de Missa | Santa Eulària des Riu
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Sant Carles i els hippies: tranquil i acollidor, 
aquest petit poble va ser punt de trobada 
dels hippies, artistes i intel·lectuals que, a 
partir dels anys seixanta, es varen sentir 

atrets per l’autenticitat i la bellesa del seu entorn rural. 
Convé visitar la seva església, amb un porxo construït 
en dobles fileres, relaxar-se en una de les terrasses 
amb vistes al temple i apropar-se caminant fins a la 
font de Peralta i l’antiga casa pagesa des Trull de ca 
n’Andreu.

Jesús i es Puig d’en Valls: aquests 
dos nuclis urbans pròxims a la ciu-
tat d’Eivissa mereixen un desvia-
ment per veure el molí de vent des 

Puig d’en Valls, l’únic a l’illa que conserva completa la 
maquinària, i l’església de Jesús, a l’interior de la qual 
es pot admirar el retaule gòtic de la Mare de Déu, amb 
vint-i-cinc taules que varen ser treballades amb mes-
tratge al taller valencià de Rodrigo i Francisco de Oso-
na.

Què fer a Santa Eulària

Arribar en caiac a l’illot de Tagomago o explorar els 
trams compresos entre es Pou des Lleó i el Canal d’en 
Martí i entre cala Llonga i Santa Eulària, tots dos pas-
seigs de costa de gran bellesa paisatgística.

Gaudir del paisatge rural de Santa Gertrudis a cavall.

Seguir les rutes circulars de senderisme del munici-
pi, com la que arriba fins a la torre d’en Valls.

Practicar surf a cala Martina i a cala Pada, iniciar-se 
en la vela lleugera a la platja de Santa Eulària i bussejar 
a cala Llenya, cala Mestella o Pou des Lleó.

Comprar un record d’estil eivissenc als mercats 
hippies de Las Dalias i Punta Arabí i visitar el mercat 
artesanal de Santa Gertrudis.

Apropar-se a Sant Carles, a cala Nova i al mercat 
hippy de Las Dalias a bord d’un tren turístic.

Gaudir d’un agradable viatge per la costa oriental 
amb el ferri que uneix el port d’Eivissa amb els nuclis 
turístics des Canar, Santa Eulària i cala Llonga.

 Submergir els peus en onze riberes en un sol dia 
seguint la ruta de les platges, un itinerari circular per a 
bicicleta de muntanya que passa per cala Nova, cala 
Llenya, cala Mestella, cala de Boix, es Figueral i s'Aigua 
Blanca, entre altres platges.

Les platges de Santa Eulària

Platges arenoses, penya-segats abruptes, puntes i 
caps que despunten de la costa, cales salvatges i un 
nombre generós d’illots configuren el polit paisatge li-
toral de Santa Eulària. Durant quaranta-sis quilòmetres, 
abunden les vores d’aigües tranquil·les perfectes per al 
bany infantil i amb una àmplia oferta de serveis, com 
cala Llonga, cala Pada, cala Martina, es Niu Blau, s’Ar-
gamassa, es Canar, la platja des riu de Santa Eulària i 
la mateixa platja urbana de Santa Eulària, la primera a 
les Illes Balears que ha estat declarada “platja sense 
fums” i on no es permet fumar.

Les riberes més conegudes per la seva fotogènia són 
s'Aigua Blanca i es Figueral, totes dues amb vistes a 
l’illot de Tagomago, cala Nova, cala Llenya i cala de 
Boix, l’única de l’illa d’Eivissa amb arena fosca. Les ca-
letes més íntimes són cala Mestella, es Pou des Lleó, 
s’Estanyol i cala Olivera.

Mercat hippy Paisatge amb l’illa de Tagomago al fons

Ambient cosmopol i ta
Sant Carles de Peralta Cala Nova
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SANT JOSEP, VUITANTA QUILÒMETRES D’AIGÜES CRISTAL·LINES
Amb vuitanta quilòmetres de litoral, Sant Josep pot presumir de ser el municipi 
eivissenc que més platges i cales conté al seu territori, incloent-hi algunes de 
les més famoses de l’illa. Un gran atractiu al qual cal sumar espais naturals 
de gran valor, pobles amb encant i una de les icones indiscutibles d’Eivissa: 
l’illot des Vedrà.

El municipi amb més superfície d’Eivissa atreu 
viatgers de tota mena gràcies a la seva àmplia 
oferta lúdica. Porta d’entrada a l’illa des de l’aire 
(l’aeroport es troba al seu terme municipal), Sant 
Josep no estalvia atractius per al dia i per a la nit; 
per això, és molt difícil abandonar Eivissa sense 
haver visitat el seu territori. Sobretot, tenint en 
compte que aquí se situen quatre de les costes 
més fotografiades de l’illa: Cala d'Hort, ses 
Salines, platges de Comte i cala Bassa. Més enllà 
de gaudir a la vora del mar, Sant Josep ofereix 
molt més per viure i descobrir, des dels segles 
d’història que atresoren els seus jaciments fins 
a les infinites dosis de diversió que cada estiu hi 
ha als bars i clubs del nucli turístic de platja d’en 
Bossa. I per damunt de tot, dos dels tresors més 
valuosos de l’illa: el Parc Natural de ses Salines 
d’Eivissa i Formentera i les reserves naturals des 
Vedrà, des Vedranell i dels illots de Ponent.

Què veure a Sant Josep
El poble de Sant Josep: tranquil i envoltat de 
camps de cultiu, el seu petit nucli urbà ha 
crescut al voltant de l’església i la carretera. 
El temple es va aixecar l’any 1730 seguint les 

pautes característiques de l’arquitectura popular eivis-
senca i és l’única església de l’illa amb un rellotge solar 
a la façana. És recomanable fer un cafè a la polida pla-
ceta situada al davant del temple, tafanejar per les bo-
tigues i galeries i tastar la variada gastronomia que ofe-
reixen els diversos restaurants. A més, els aficionats al 
cinema i al teatre trobaran una programació variada al 
Centre de Cultura Can Jeroni.

Sant Agustí i la seva església: aquest po-
blet encantador situat al capdamunt d’un 
turó és un oasi de pau i un dels indrets més 
ben conservats de l’illa. La seva senzilla es-

glésia, del segle XVIII, presenta contraforts i, igual que 
l’església de Sant Francesc, destaca per l’absència de 
porxo. Al seu voltant es troben agradables restaurants 
de gastronomia eivissenca.

Es Cubells: format només pel temple i algu-
nes cases, aquest nucli segueix el model ei-
vissenc de dispersió urbana. Val la pena apro-
par-se fins aquí per veure la seva senzilla 

església, l’única de l’illa que s’aboca al mar, a banda de 
la catedral d’Eivissa, admirar al capvespre la bellesa dels 
penya-segats des Cubells i degustar menjar local als 
seus restaurants.

Les esglésies de Sant Jordi i Sant 
Francesc: aquests dos temples si-
tuats a Sant Jordi i al Parc Natural 
de ses Salines, respectivament, te-

nen com a singularitat que la primera és l’única església 
de l’illa coronada per merlets i que la segona, de gran 
senzillesa, no té porxo. A l’antiga casa rectoral adjacent 
hi ha el Centre d’Interpretació de ses Salines.

El poblat fenici de sa Caleta: situat a pocs 
metres de la platja des Bol Nou, aquest jaci-
ment és un dels quatre enclavaments d’Eivis-
sa declarats Patrimoni de la Humanitat per la 

UNESCO. El seu origen com a assentament es remunta 
al segle VIII aC, i s’hi poden observar restes del traçat 
urbà i de dos forns.

Ses Païsses de Cala d'Hort: la visita a aquest 
jaciment amb vistes as Vedrà permet apren-
dre més coses del pas de púnics i romans per 
l’illa, gràcies a les restes de dues necròpolis i 

d’una antiga vil·la romana que tenia trull, celler i diversos 
magatzems. Al costat del jaciment hi ha Can Sorà, una 
casa tradicional pagesa que és una de les seus del Mu-
seu Etnogràfic d’Eivissa.

Activitats nàutiques

Es Vedrà
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Què fer a Sant Josep
Visitar el Centre d’Interpretació de ses Salines obert 

al costat de l’església de Sant Francesc. A l’interior, es 
mostra informació sobre la importància ecològica dels 
estanys salins, els cordons dunars, les praderies de po-
sidònia oceànica i els penya-segats del parc natural i 
sobre les nombroses espècies marines i terrestres pre-
sents en aquests hàbitats, com ara la sargantana de les 
Pitiüses (Podarcis pityusensis), el cavall de mar (Hippo-
campus ramulosus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), 
el flamenc (Phoenicopterus ruber), el virot (Puffinus 
mauretanicus) o el camallarga comú (Himantopus hi-
mantopus).

Passejar per la costa a la recerca de torres de de-
fensa del sud i de l’oest d’Eivissa: torre des Carregador 
o de sa Sal Rossa, de ses Portes, des Savinar i d'en Ro-
vira.

Veure la posta de sol d’Eivissa des dels diversos 
bars i cafès situats a la badia de Portmany o des de la 
riba de cala Tarida, Port des Torrent o platges de Com-
te.

Practicar nombroses activitats aquàtiques a la ba-
dia de Portmany, al voltant de la qual es troben els cen-
tres turístics de Cala de Bou i la platja des Pinet.

Descobrir durant una excursió en vaixell els valors 
ecològics i paisatgístics de les reserves naturals des 
Vedrà, des Vedranell i dels illots de Ponent.

El dissabte, anar al mercat de Sant Josep a comprar 
productes agrícoles locals (obert durant la temporada 
d’estiu) o sumar-se a l’ambient heterogeni del mercat 
de segona mà de Sant Jordi (tot l’any).

Pujar a sa Talaia, la muntanya més alta d’Eivissa, 
amb 475 metres d’altura. És una de les excursions per a 
senderistes i ciclistes més atractives del municipi, per-
què des del cim es té una fabulosa panoràmica de 
bona part de l’illa.

Les platges de Sant Josep

El municipi té més de 20 platges i cales per a tots els 
gustos i necessitats, incloent-hi la platja d’en Bos-
sa, l’arenal més llarg d’Eivissa i un dels més animats 
gràcies a l’àmplia oferta d’oci dels seus hotels, restau-
rants, clubs, pubs i empreses d’activitats aquàtiques i 
nàutiques. Destaquen per la seva bellesa i popularitat 
les platges salvatges de ses Salines, cala des Jondal, 
cala Bassa, el conjunt de caletes que conformen plat-
ges de Comte i Cala d'Hort, el millor mirador sobre el 
famós illot des Vedrà. Altres costes i platges singulars 
són es Cavallet, de tradició nudista, cala Codolar, es 
Bol Nou, cala Carbó, cala Molí o les platges de cala 
Vedella, cala Tarida i es Port des Torrent, d’ambient 
familiar.

Monument al saliner | Ses Salines

Església de Sant Agustí des Vedrà
Atractius natura l s

Platges de Comte

Ses Païsses de Cala d'Hort
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SANT ANTONI, MÉS QUE POSTES DE SOL INOBLIDABLES
La bellesa de la seva badia, les espectaculars postes de sol amb els illots 
de Ponent de fons i un paisatge rural pràcticament inalterat són tres dels 
grans atractius de Sant Antoni, una destinació oberta a tots els viatgers que 
sorprèn sempre, tant a la vora del mar com terra endins.

Oberta al turisme des dels anys trenta, la que va 
ser la destinació pionera a l’illa s’ha fet famosa 
internacionalment pels seus bells solpostos i les 
terrasses des d’on acomiadar-se del sol al ritme 
del so Balearic beat, el gènere musical que va 
néixer a Eivissa durant la dècada dels vuitanta. 
Però més enllà d’aquesta imatge lúdica, Sant 
Antoni destaca per ser el segon municipi de l’illa 
amb més superfície protegida i per presentar 
un dels paisatges rurals tradicionals més ben 
conservats d’Eivissa. Un patrimoni etnogràfic 
de gran valor que treu el cap al seus camps 
d’ametllers i a les centenàries cases pageses 
aixecades a les carreteres secundàries que 
condueixen a Santa Agnès de Corona, Sant Mateu 
d'Albarca, Buscastell i al nord de l’illa. Sense 
oblidar que Sant Antoni rep els viatgers més actius 
amb un entreteniment infinit.

Què veure a Sant Antoni

Badia de Sant Antoni: denominada Portus 
Magnus pels romans, aquesta àmplia cala 
oberta a l’oest és un dels grans atractius del 
municipi i de l’illa durant la temporada d’es-

tiu. Al seu voltant hi ha una extensa oferta d’hotels, res-
taurants, cafès i botigues, a més del port esportiu i em-
preses especialitzades en activitats nàutiques i 
aquàtiques. El passeig Marítim recorre la badia al llarg 
de tres quilòmetres i uneix les cales des Puetó i caló 
des Moro. Des del moll pesquer, situat al passeig de ses 
Fonts, surten diverses barques de passatgers en direc-
ció a cala Gració i cala Salada, així com a les platges de 
la cara sud de la badia i a tres cales més, veïnes del 
municipi de Sant Josep: platges de Comte, cala Bassa i 
Port des Torrent.

Posta de sol a ses Variades: el tram del pas-
seig Marítim localitzat entre el caló des Moro 
i l’escullera es coneix amb el nom de ses Va-
riades, i durant l’estiu es converteix en un 

dels racons més visitats de l’illa gràcies als bars i els 
cafès que posen música quan es pon el sol, sovent 
oferta per DJ famosos. Fora de la temporada d’estiu, el 
passeig permet gaudir dels bells solpostos en un am-
bient tranquil.

Ruta de les esglésies: el temple de Sant 
Antoni, l’origen del qual es remunta al segle 
XIV, és un exemple excel·lent d’església-for-
talesa pitiüsa que encara manté la seva torre 

defensiva i el punt de partida per a aquesta ruta. Camp 
endins, les siluetes de la petita església de Santa Ag-
nès, el porxo de la qual se situa al costat de l’antiga 
entrada principal, i del temple de Sant Mateu, coronat 
per un senzill campanar, atorguen una bellesa singular 
al paisatge rural de totes dues valls. D’altra banda, la 
visita a l’església de Sant Rafel, construïda al final del 
segle XVIII, descobreix una excel·lent panoràmica so-
bre la ciutat d’Eivissa i un campanar curvilini que dona 
lleugeresa a l’austera façana.

Santa Agnès i els ametllers: aquesta peti-
ta parròquia es troba a la vall del pla de Co-
rona, un dels racons més tranquils d’Eivissa. 
La millor època per visitar-la és entre gener i 

febrer, quan floreixen els centenars d’ametllers.

Les vinyes de Sant Mateu: el nord del muni-
cipi està lligat tradicionalment a la produc-
ció vinícola i actualment conté les instal·la-
cions de dos cellers de l’illa que produeixen 

vins amb IGP Eivissa, Vi de la Terra.

Sant Rafel i la ceràmica: situat a vuit quilò-
metres de Sant Antoni de Portmany, aquest 
poble està declarat Zona d’Interès Artesanal 
per la seva tradició ceràmica. Les seves boti-

gues-taller estan obertes a les visites durant tot l’any.

Aquàrium Cap Blanc: antic viver de llagos-
tes, aquesta cova exhibeix a les peixeres i 
piscines una mostra de les principals espè-
cies marines que habiten a les aigües eivis-

senques. Les instal·lacions de l’aquari són utilitzades 
pel Centre de Recuperació d’Espècies Marines (CREM), 
per la qual cosa de vegades és possible veure-hi ani-

Ametllers en flor

Es Broll de Buscastell



50 51

SANT ANTONI, MÉS QUE POSTES DE SOL INOBLIDABLESSANT ANTONI, MÉS QUE POSTES DE SOL INOBLIDABLES SANT ANTONI, MÉS QUE POSTES DE SOL INOBLIDABLESSANT ANTONI, MÉS QUE POSTES DE SOL INOBLIDABLES

mals rescatats que reben tractament, com ara tortu-
gues marines. Es troba a les proximitats de cala Gració.

Cova de ses Fontanelles: en aquest abric 
rocós es conserven les úniques pintures ru-
pestres d’Eivissa, un conjunt monocrom de 
color negre que possiblement data de l’èpo-

ca púnica. Denominada també sa cova des Vi, es troba 
en una zona de penya-segats de difícil accés.

Què fer a Sant Antoni

Practicar nombrosos esports aquàtics i nàutics grà-
cies a l’àmplia varietat d’activitats que s’ofereixen a la 
badia: submarinisme, vela, surf d’estil, surf de rem, es-
quí aquàtic, parasailing, moto aquàtica, caiac, pesca…

Gaudir d’una excursió en vaixell per admirar la be-
llesa dels penya-segats de ses Balandres i cala d’Al-
barca i de les reserves naturals des Vedrà, des Vedra-
nell i dels illots de Ponent.

Recórrer a peu la ruta costanera que uneix Sant An-
toni amb cala Salada, endinsar-se en bicicleta pel pa-
ratge conegut com es Broll, passejar pel pla de Corona 
fins a arribar al penya-segat amb vistes als illots de ses 
Margalides…

Comprar productes locals al mercat de Forada (dis-
sabte), el mercat agrícola de Sant Antoni (divendres) i el 
mercat d’artesania de Sant Rafel (dijous, de juliol a se-
tembre).

Visitar un celler i tastar els vins de l’illa.

Les platges de Sant Antoni
Al municipi hi ha cales i platges ideals per al bany in-
fantil que destaquen per la bellesa de l’entorn o les se-
ves panoràmiques. Dins del nucli urbà de Sant Antoni 
hi ha les platges des Puetó, s’Arenal i es caló des Moro, 
que se sumen a les platges de la badia que administra-
tivament pertanyen a Sant Josep.

A pocs minuts del poble en cotxe o autobús hi ha 
cala Gració i cala Gracioneta, dues cales envoltades 
de pins separades per un petit promontori, les aigües 
color turquesa del fotogènic conjunt format per cala 
Salada i cala Saladeta –un dels més fotografiats d’Ei-
vissa– i les terrasses de pedra de punta Galera, una 
antiga pedrera que ha esdevengut l’indret predilecte 
dels aficionats al nudisme.

Església de Sant Rafel de sa Creu

Verema

Bel lesa en acció

Ses Variades | Sant Antoni de Portmany

Cala Gració
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El nord de l’illa s’ha convertit en el refugi somiat pels amants del silenci, 
el temps aturat i la natura. Amb gairebé el 60 % del territori protegit, Sant 
Joan ofereix cales verges amagades entre penya-segats, tres nuclis turístics 
d’ambient familiar, la parròquia més remota d’Eivissa i sorprenents rutes de 
senderisme i ciclisme.

Els paisatges més fotogènics de Sant Joan 
mostren l’Eivissa tradicional i rural gràcies al fet 
que és el municipi de l’illa amb més superfície 
agrària. Amb una quota d’agricultura ecològica 
creixent, el nord d’Eivissa enamora viatgers que 
estimen la tranquil·litat, la bona vida i la natura. 
Les parròquies de Sant Joan de Labritja, Sant 
Miquel de Balansat, Sant Vicent de sa Cala i Sant 
Llorenç de Balàfia conformen un territori fèrtil de 
camps i feixes amb parets de pedra amb prou 
feines alterat que conserva un destacat patrimoni 
etnogràfic i natural, en què destaca el paratge 
des Amunts, la seva principal joia. Endinsar-se 
pels boscos d’aquesta zona protegida, buscar el 
santuari púnic en què la deessa Tanit era adorada, 
visitar el mercat dominical de Sant Joan, admirar 
la sàvia rusticitat de les cases pageses que treuen 
el cap de camí a la cala de Sant Vicent o a port de 
Sant Miquel i veure la posta de sol des de la platja 
de Benirràs són alguns dels senzills plaers que 
esperen el visitant al municipi més íntim d’Eivissa.

Què veure a Sant Joan
Puig de Missa de Sant Miquel: aquest bell 
conjunt arquitectònic que s’aixeca al capda-
munt d’un turó està coronat per l’església de 
Sant Miquel, el cos central de la qual va ser 

construït a final del segle XVI seguint els criteris defen-
sius de l’època. Convé parar atenció al campanar i als 
frescos restaurats que guarneixen les seves dues ca-
pelles i anar a la representació de ball pagès que té lloc 
setmanalment al pati durant la temporada d’estiu.

Sant Joan i la seva església: el poble que 
dona nom al municipi és un indret tranquil i 
polit amb pocs habitatges que s’estenen al 
llarg de la carretera i al voltant de l’església 

dedicada a sant Joan Baptista. El temple, que es va aca-
bar de construir l’any 1770, s’estructura al voltant d’una 
única nau rectangular de volta bufada i set capelles la-
terals. Altres senyals distintius del temple són el seu 
campanar, aixecat al segle XIX, i el pòrtic de dos arcs. 
Els diumenges, la plaça situada al davant de l’església 
es converteix en punt de trobada dels visitants que van 
al mercat d’artesania i gastronomia.

Sant Vicent i la seva cala: la serra de sa 
Mala Costa va mantenir aïllada la parròquia 
de Sant Vicent fins als anys seixanta, quan es 
va construir la carretera que unia aquest in-

dret amb Sant Joan de Labritja. Parets de pedra, cases 
pageses centenàries i un traçat plegat de revolts treu-
en el cap de camí a la senzilla església, la plaça de la 
qual és un autèntic oasi de pau. Inaugurada l’any 1838, 
la seva façana frontal té una singular disposició en les 
finestrelles, la porta principal i el porxo, que se situa al 
marge esquerre. A tres quilòmetres hi ha el tranquil nu-
cli turístic de sa cala de Sant Vicent, una agradable pla-
tja amb vistes a l’illa de Tagomago i amb una àmplia 
oferta de serveis.

Sant Llorenç i el poblat de Balàfia: la 
seva senzilla església amb un únic arc al 
porxo es va acabar l’any 1797 i presenta una 
sola nau amb set capelles laterals. A un qui-

lòmetre del temple hi ha el poblat de Balàfia, un con-
junt de cinc habitatges i dues torres de defensa consi-
derat un dels millors exemples d’arquitectura 
tradicional d’Eivissa.

Santuari púnic des Culleram: un camí que 
surt de les proximitats de sa cala de Sant Vi-
cent condueix a aquesta gruta amb tanca 
envoltada de pins que va ser santuari púnic a 

partir del segle V aC. Les excavacions fetes després del 
descobriment del jaciment, l’any 1907, varen treure a la 
llum centenars d’estatuetes i bustos de terracota que 
representen la deessa Tanit.

Puig de Missa | Sant Miquel de Balansat

Benirràs
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Refugi t radiciona l

Cova de can Marçà: durant més de cent mil 
anys, l’aigua ha modelat sales, vestíbuls i cu-
rioses formacions d’estalagmites i estalacti-
tes a l’interior d’aquesta cova d’origen càrstic 

situada al costat de Port de Sant Miquel. El temple de 
Buda, la sala de la Cascada o el llac dels Desigs són 
alguns dels espais que es descobreixen a través d’un 
recorregut guiat.

Portinatx: és un dels principals nuclis turís-
tics de Sant Joan gràcies a la seva àmplia 
oferta de serveis (hotels, restaurants, co-
merços, bars…) disposada al voltant de les 

platges de s’Arenal Gran, s’Arenal Petit i es port de Por-
tinatx. Igual que es port de Sant Miquel i sa cala de Sant 
Vicent, és una destinació idònia per a les famílies.

Què fer a Sant Joan

Admirar la bellesa dels penya-segats del nord d’Ei-
vissa a bord dels vaixells d’excursions que surten des 
de Portinatx.

Explorar la rodalia de les platges de Portinatx, port 
de Sant Miquel i sa cala de Sant Vicent sobre una 
planxa de surf de rem o a bord d’un patinet aquàtic.

Recórrer la ruta que condueix fins a la punta des 
Moscarter i el far que porta el mateix nom, el més alt de 
les Balears, o baixar a peu fins a la remota cala verge 
des Portitxol, a la costa de Sant Miquel.

Admirar les fabuloses vistes que es tenen des del 
capdamunt de la torre des Molar, situada a pocs quilò-
metres des port de Sant Miquel i on s’arriba després 
d’una agradable ruta de senderisme.

Visitar a Sant Llorenç de Bàlafia el Centre d’Inter-
pretació des Amunts per conèixer els valors naturals i 
etnogràfics pels quals va ser declarada Àrea d’Especial 
Protecció una part de l’eix muntanyós litoral que s’es-
tén pels municipis de Sant Joan de Labritja i Sant Anto-
ni de Portmany.

Comprar artesania i productes agrícoles del nord 
d’Eivissa al mercat dominical de Sant Joan.

Pujar al tren turístic que surt de Portinatx i descobrir 
alguns dels racons més polits del nord de l’illa.

Les platges de Sant Joan

L’abrupta costa septentrional ofereix cales per a tots 
els gustos, des de les que tenen tots els serveis fins 
a les que s’amaguen sota penya-segats, perfectes per 
als qui volen allunyar-se de la remor o practicar nudis-
me. Les platges del port de Sant Miquel, sa cala de 
Sant Vicent, s’Arenal Gran, s’Arenal Petit i port de Por-
tinatx tenen allotjaments, restaurants, botigues i em-
preses d’activitats aquàtiques, fet que les converteix 
en una elecció molt adequada per a les famílies. Tam-
bé és molt popular Benirràs, gràcies al seu ambient hi-
ppy, les postes de sol i la singularitat paisatgística que 
li atorguen les casetes varador i l’illot cap Bernat.

La resta de les cales de Sant Joan són perfectes per 
als qui no necessiten serveis o només volen tenir a mà 
un baret o la possibilitat de llogar gandules i para-sols: 
cala de Xarraca, cala des Xuclar, cala d’en Serra, s’illot 
des Renclí, es Pas de s’Illa i caló des Moltons.

Torre des MolarBalàfia | Sant Llorenç de Balàfia

Portinatx Cala de Xarraca
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BOTAFOC IBIZA 

www.ibiza.travel

EIVISSA

Ignasi Walis, 19 · Eivissa
Tel. 971 301 900 · www.ibiza.travel

LA CÚRIA (EIVISSA)

Plaça de la Catedral (Dalt Vila) · Eivissa
Tel. 971 399 232 · www.turismo.eivissa.es

SES FIGUERETES (EIVISSA) 

Formentera, s/n · Eivissa
www.turismo.eivissa.es

MERCAT VELL (IBIZA | EIVISSA) 

www.turismo.eivissa.es

SANTA EULÀRIA DES RIU

Marià Riquer Wallis, 4 · Santa Eulària des Riu
Tel. 971 330 728 · www.visitsantaeulalia.com

CALA LLONGA 

Platja de Cala Llonga · www.visitsantaeulalia.com

ES CANAR 

Platja des Canar · www.visitsantaeulalia.com

SANT JOSEP DE SA TALAIA

Pere Escanelles, s/n · Sant Josep de sa Talaia
Tel. 971 801 627 · www.santjosep.net

CALA DE BOU 

Es Caló, 104 · Cala de Bou · Sant Josep de sa Talaia
Tel. 971 935 860 · www.santjosep.net

PLATJA D'EN BOSSA 

Platja d'en Bossa, s/n · Sant Josep de sa Talaia
Tel. 971 398 869 · www.santjosep.net

SANT ANTONI DE PORTMANY

Passeig de ses Fonts, 1 · Sant Antoni de Portmany
Tel. 971 343 363 · www.visit.santantoni.net

SANT JOAN DE LABRITJA 

Alcalde Jaume Marí Roig, 4 · Sant Joan de Labritja
Tel. 971 333 075 · www.sanjuanibizatravel.com

 Obert durant la temporada d’estiu

 Servei a creuers

 HOSPITALS

Hospital de Can Misses
Tel. 971 397 000 · Eivissa

Clínica Nuestra Señora del Rosario
Tel. 971 301 916 · Eivissa

EMERGÈNCIES Tel. 112

 TRANSPORTS

www.ibizabus.com

Radiotaxi aeroport 971 395 481

Radiotaxi Eivissa 971 398 483

Radiotaxi Santa Eulària des Riu 971 333 333

Radiotaxi Sant Josep de sa Talaia 971 800 080

Radiotaxi Sant Antoni de Portmany 971 343 764

Radiotaxi Sant Joan de Labritja 971 333 333

Any Nou
Dia dels Reis
Festes patronals de Sant Antoni de Portmany
Festes patronals de Santa Agnès de Corona
Festes patronals de Santa Eulària des Riu
Dia de les Illes Balears
Festes patronals de Sant Josep de sa Talaia
Setmana Santa: Dijous i Divendres Sant, Dilluns de Pasqua
Festes patronals de Sant Francesc de s’Estany
Festes patronals de Sant Vicent de sa Cala
Festes patronals de Sant Jordi de ses Salines
Dia del Treball
Anem a maig (Festes de Maig) a Santa Eulària des Riu
Eivissa Medieval (festes d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat)
Festes patronals de Sant Joan de Labritja
Festes patronals des Canar
Festes en honor de la Mare de Déu del Carme as Cubells, Portinatx i Eivissa
Festa de Santa Maria (patrona de l’illa d’Eivissa)
Festa de Sant Ciríac (patró de la ciutat d’Eivissa)
Festes patronals de Sant Llorenç de Balàfia
Festa de l’Assumpció de Maria, festes patronals de Cala Llonga
Festes patronals de Sant Antoni de Portmany
Festes patronals de Sant Agustí des Vedrà
Festes patronals de Jesús
Festes patronals de Sant Mateu d’Albarca
Festes patronals de Sant Miquel de Balansat
Festa de la Hispanitat
Festes patronals des Cubells
Festes patronals de Sant Rafel de sa Creu
Tots Sants
Festes patronals de Sant Carles de Peralta
Festes patronals de Santa Gertrudis de Fruitera
Dia de la Constitució Espanyola
Dia de la Immaculada Concepció
Dia de Nadal
Sant Esteve, segona festa de Nadal

1 de gener .........................................
6 de gener ..........................................
17 de gener ........................................
21 de gener ........................................
12 de febrer .......................................
1 de març ............................................
19 de març .........................................
Variable ...............................................
2 d’abril................................................
5 d’abril................................................
23 d’abril .............................................
1 de maig ............................................
1r diumenge de maig ....................
2n cap de setmana de maig .......
24 de juny ...........................................
10 de juliol .........................................
16 de juliol .........................................
5 d’agost .............................................
8 d’agost .............................................
10 d’agost ...........................................
15 d’agost ...........................................
24 d’agost ...........................................
28 d’agost ...........................................
8 de setembre ..................................
21 de setembre ................................
29 de setembre ................................
12 d’octubre .......................................
15 d’octubre.......................................
24 d’octubre ......................................
1 de novembre .................................
4 de novembre .................................
16 de novembre ...............................
6 de desembre .................................
8 de desembre .................................
25 de desembre ...............................
26 de desembre ..............................

http://turismo.eivissa.es
http://www.turismo.eivissa.es
http://turismo.eivissa.es
http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.santjosep.net
http://www.santjosep.net
http://www.santjosep.net
http://www.visit.santantoni.net
http://www.sanjuanibizatravel.com
http://www.ibizabus.com
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