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Annan Information
Pastis ligger på Calle Avicenna, en fransk Bistro-stilrestaurang med högsta betyg. Vi är
medlem i PIMEEF - småföretagsföreningen Ibiza och Formentera. Var: På öns nordvästkust,
precis förbi San Miguel. Split över två våningar, STK Ibiza kommer att tillgodose tvåhundra
och femtio gäster. Jag blev kär i denna ö, för drygt 8 år sedan, och jag har alltid lekat tanken
på att bo här på heltid. Göra upp till jul i Ibiza är en helt annan avslappnad, avslappnad och
fredlig affär. 10. Se i det nya året som aldrig tidigare Tja, var bättre att fira årets största fest än i
en av Ibizas spotlight-klubbar. Det är fantastiskt och ser verkligen ut som snö, det är Ibizans
snö, om du vill. Ange e-post eller medlemskortnummer Lösenord behåll mig inloggad glömt

lösenord Mottagade inte bekräftelsesinstruktioner. Jag kan bara boka separata ben och
tillbringa en natt i Madrid eller Barcelona (alltid kul!).
Om du bor i Ibiza stad, hoppa på en kort 20-minuters buss till Santa Eulalia, där du spenderar
den första halvan av din dag. Eller du kan gå in i det mindre upptäckta interiören, där du kan
se sevärdheter som är så olika som gamla arabiska vattendrag, terrasserade fält, våtmarker med
djurliv och naturligtvis massor av tallskogar. På kvällarna återvänder vi till vårt stora
vardagsrum för att spendera tid framför eldstaden som delar musik, skratt och bra samtal. Till
skillnad från den varma sommaren har höst och vinter mild och trevlig temperatur, men
viktigast av allt skiner solen nästan 360 dagar om året och även om du hittar någonstans utan
vind i en bäck kan du till och med ljuga att ta den mjuka solen och slappna av, ingen, inget
ljud, inga människor. På vintern är stränderna och vikarna säkert tystare strand som delas med
några personer, som inte bara tillåter slappna av men går jogging vid stranden direkt. Vi kände
att två nya språk skulle vara för mycket för barnen. När Februari halvtidsperioden kommer
runt, söker familjer avstånd från den dystra i norra Europa vinteren.
Vinter är den perfekta tiden att utforska och göra det mesta av den fantastiska utsikten som
den har att erbjuda. Underbara dofter fyller luften, som kommer från saftiga apelsiner och
citroner. Luftfuktigheten är stabil, resterande cirka 70 procent under året. Dessa vägar kan vara
väldigt annorlunda så att du kommer att få en komplett upplevelse. Den trendiga,
minimalistiska inställningen och den buzzy atmosfären är utmärkt för att samla trupperna på
en regnig dag. Dagtemperaturen är mellan 60 och 72 grader Fahrenheit, och det finns solsken
nästan 320 dagar om året. Sedan finns barer, varav Bambuddah Lounge och Lips är två året
runt favoriter. På sommaren är det för varmt att klättra upp till katedralen, men på vintern blir
det en glädje att upptäcka de olika synpunkterna i staden, havet och Formentera vi hittar längst
upp. Vi har de bästa priserna på klubbbiljetter och specialiserar oss i gruppbokningar och
personliga reseplaner. Spruta längre utan bekymmer för solstråle eller sämre, twat-tan.
Skies är klara och blåa och temperaturer sjunker sällan under 15 ° C. Serverar hälsa med
mjuka medelhavsmat med stor vikt vid ekologisk mat från gården till bordet. Här kan du hyra
cyklar och cykla runt ön. Det är en jätte ursäkt att träffas med alla dina vänner på en helg, god
mat och bra företag. Från 9 februari är festivalen Santa Eulalia i full gång med en serie
händelser och program som löper fram till mars. Jag antar att vi har det bra förbi den punkt
där Ryanair har meddelat sitt schema, så det finns ingen chans att få en sen utlösning. Den
femstjärniga anläggningen sprider över 25 hektar av en gård som går i åtta generationer av
Guasch-familjen. Godkvalitativ lägenhet med 1 sovrum med dubbelsäng är tillgänglig för att
sova maximalt två (helst par) personer för högst sex månader vinter (1 november 2017-30
april 2018) period till månatlig hyreskost 1.000 euro per månad, vilket är exklusiv el och vatten
kostar. Morgon för barn och natt för vuxna med levande musik. God kvalitet fyra (tre
dubbelrum och tvåbädds) sovrum finca för att sova maximalt åtta personer med simbassäng,
solstolar och specialbyggt grillområde tillgängligt för högst sex månader vinter (1 november
2017 till 30 april 2018) period till månatliga hyran 4000 euro per månad, vilket ingår för
underhåll av pool och trädgårdstjänster, men exklusive el, vatten och bränsle för
oljebelägningens centralvärmesystem.
Det är här där du hittar den rika marina biologiska mångfalden på ön med sina rena kustvatten
och landskap av både Ibiza och Formentera. Ibiza är verkligen förvånande året runt från Es
Vedra till Las Puertas del Cielo. Det är en elegant, idyllisk gömställe som är perfekt för att ta
mysigt skydd på en (helt sällsynt) vild vinterig dag eller bada al fresco i vinterns solsken.

Lokala traditioner, kök, familjeaktiviteter och musik visas under de två månaderna. Du får
också se glimt av hur vi arbetar med bakom kulisserna. För mer på semester på Balearerna, se
illesbalears.travel. Alla de stora klubbarna som visas i alla medier stänger sina dörrar på
sommaren från oktober till maj. Många hotell och restauranger kommer att stängas, du hittar
alltid något men val kommer att begränsas. Vägarna är tystare och säkrare, liksom stränderna.
du kan se barnen i miles. Håll ögonen på L'Hospitalet, en tidigare kyrka som nu används som
en utställningshall.
Denna plats hade en rätt gammal rep på 70-talet och Playboy heter även den som en av de tio
bästa tavlorna i världen. Har bokat för att gå i maj, så ser fram emot det. Drick Bloody Marys
och blanda med ex-pats här, snart kommer hemlängtan att bli en sak av det förflutna. Många
av dessa klasser hålls i barer och restauranger, vilket för oss låter mycket roligare att sitta i ett
klassrum. Hike ned tar ca 20 minuter, men det är hike upp som är den svåra delen. Om du är
mer av en äventyrlig och atletisk person, finns det också möjlighet att hyra en cykel och göra
olika landsbygdsvägar genom landsbygden vars vegetation blir unik färger vid denna tid på
året. Många av dess mest kända hotell är nu öppna hela året på landsbygden, såsom Atzaro
Agroturismo, känd för sitt spa och andliga retreater.
Alternativt kan du njuta av eleganta cocktails på Clandestino i Playa d'en Bossa. Dra på en
tröja och gå ut för att utforska nära tomma tåg och playas. Det är också inom gångavstånd till
Pacha, den enda klubben öppet året runt. Tyvärr är vintertidens livsstil inte så vänlig mot
klubbarna; Den ena tidsramen för att ha höga förväntningar är under nyårsafton och
nyårsdagen. Formentera är överlägset en av mina favorit saker om Ibiza. Alla dessa retreats ger
en enormt avslappnande dag.
På en solig februarimorgon står jag på clifftopet och njuter av en vy oförändrad under
årtusenden. Det var naturligtvis följande år i vårt bagage några hardcore värmare och massor
av varma, snuggly kläder. Mullar cirklar den tomma ytan av Cala d'Albarca, Ibizas största
naturliga vik. Upprepad exponering kan orsaka yrsel, förvirring och en besatthet för dumma
efterföljande rubriker. Det ger en utmärkt äterupplevelse med fötterna som nästan rör sanden
och samma fantastiska utsikt ut mot havet, som kan avnjutas under sommarsäsongen. Oavsett
om du väljer att stanna i den pulserande södern, den underbara väst, den lugna öst eller den
orörda norr, finns det gott om exklusiva fastigheter mellan oktober och maj. Nu är det när vi
mest njuter av våra tullar och traditioner med familj, grannar och vänner, med vilka vi normalt
spenderar för lite tid på sommaren. Därför ger vi dig den bästa online-marknaden för
upplevelsemässiga helgdagar. Alla rättigheter för all immateriell äganderätt på denna sida är
reserverade om inget annat anges.
I väster sätter solen sig över Ses Salines saltlägenheter. Det är den bästa bästa tiden för att få ut
det mesta av stränder som Salinas Beach, White Waters, Conta Cove eller Saladeta Cove,
liksom många fler, som under sommaren är fullständigt översvämmade med turister. Det är
dock ett stort steg att överlåta ditt hus till en annan person (till och med en nära vän). Oavsett
om du letar efter ett ställe att bo det stort under festsäsongen eller helt enkelt komma ifrån allt,
har Ibiza gott om varma semesteralternativ. Från Luciano och Circoloco över nyår till Ibiza
Towns gömda pärlor, kolla vad ön har att erbjuda medan resten av Europa fryser. Vi är i våra
30-tal, massor av energi, älskar utomhus, stränder, restauranger och umgås. Vinter är den
perfekta tiden att utforska ön medan den är mest fredlig och havsförhållandena är ofta
idealiska. Ibiza kan också vara ett vinterparadis värd att njuta mellan månaderna oktober och
maj, strax före högsäsong kommer tillbaka för att omforma ön igen. Det är ett nöje att gå vilse

och vandra runt. Hörde den internationella skolan i St Gertrudis är bra.
Men det är också en tid att njuta av dess natur och landskap, som den magnifika
mandelblomman i Ibizandalen Corona och på Mallorca. Ursprungligen bara planerar att stanna
i ett år eller två, blev de snabbt kär i ön och bestämde sig för att stanna permanent. Husbandet
är fantastiskt, och sångaren har en röst som skickar frossa ner i ryggen. Så är vinteren den
perfekta tiden att samla vänner tillsammans, ta långa lata luncher på några av de många vackra
restaurangerna som är öppna hela året, eller varför inte hyra en privat kock att komma och
laga mat i ditt hem och låta dig vara värdfri och roa dina gäster.? Simon Johnson som kör
Cook Ibiza har en mängd utmärkta kockar på sina böcker, medföljer och kan skräddarsy meny till dina exakta krav. Skolan växer dock snabbt och varje år erbjuds ett större utbud av
ämnen. Giant schack, galet golf och cocktails av den berömda Chris Edwardes, dessa killar har
det rätt. Varje februari finns det en organiserad promenad längs mandelblommaruten och, om
du kan, gör det under en fullmåne för att se blommorna glida i månskenet. Den perfekta
stranden vid stranden är bara platsen att äta och varva ner, medan dina barn blir roade och
underhållna.

