Formentera
Eiland van verlangen
Als je aanmeert in de kleine haven van Formentera tref je het
Ibiza van vroeger, al heeft dit Balearische eiland wel degelijk
een eigen karakter. Hier vind je, behalve de mooiste stranden
van de Méditerranée, nog plekjes voor jezelf.
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Vorige pagina’s: uitzicht vanaf restaurant
Es Moli de Sal, in een oude zoutmolen. Deze
pagina: muurschilderingen en huisvlijt in San
Francesc; onder: het dorpsplein in San Francesc
met een witte kerk uit 1729. Rechterpagina:
bij de vuurtoren van Cap de Berberia.
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Sterrenregen
Formentera leeft weliswaar van het
toerisme, maar dit is een bestemming
voor de fijnproever. En dat wordt het
alleen maar meer, want de focus komt
meer en meer te liggen op exclusiviteit.
‘Ik heb de afgelopen jaren aardig wat
beroemdheden met een privéboot over
laten varen’, vertelt Pepe Serra. Hij doet
zijn verhaal vanachter een wat gedateerde
receptiebalie in tweesterrenhotel Maysi,
dat zijn ouders in 1973 lieten bouwen.
Pepe is de enige hier die Engels spreekt.
Sowieso wordt op het hele eiland
weinig anders dan Spaans en Italiaans

D

enkend aan
Formentera
schieten telkens
weer zinnen
uit het Beatlesnummer ‘Something’ door
het hoofd.
Weliswaar schreef
George Harrison het met een vrouw
in gedachten, maar de tekst sluit naadloos aan bij het gevoel dat dit eiland
oproept. ‘Something in the way she woos
me / I don’t want to leave her now...’
Formentera is onderdeel van de
Balearen, de Spaanse eilandengroep
waartoe ook Mallorca, Menorca en Ibiza
behoren. Ooit, heel lang geleden, zat
het eiland vast aan Ibiza. Sommigen
noemen Formentera het Ibiza van
vroeger. Anderen stellen dat het eiland
alles is wat Ibiza níét is: de ideale plek
om een paar dagen te relaxen na een
weekje feesten op Ibiza. Een beetje gelijk
hebben ze wel, maar Formentera is
veel meer dan dat. Het heeft een
uitgesproken eigen karakter en steekt
bovendien op één punt met kop en
schouders uit boven Ibiza en de andere
Balearen: dit eiland heeft zonder twijfel
de mooiste stranden van de Middellandse Zee. Het witte zand, de roze

verstilde akkers en wijngaarden en
slaperige dorpjes. Hier hoor je alleen het
gezoem van insecten en ruik je de geur
van wilde tijm en rozemarijn.

gesproken. ‘De afgelopen maand moest
ik ook twee keer een privévliegtuig
regelen om zakenlui uit Parijs en Duitsland over te laten vliegen. Ze komen allemaal voor hetzelfde: voor een vakantie in
een privévilla aan zee.’ Sinds Pepe de
zakelijk leider van de familie werd, heeft
hij het bedrijf uitgebreid met meerdere
hotels en landhuizen. Het Maysi-hotel is
het enige dat nog een upgrade moet
ondergaan. ‘Alles wordt minimaal vier
sterren. Niet alleen onze accommodaties,
je ziet dat op het hele eiland gebeuren.
Nog even en dan kun je hier met een
kleiner budget nauwelijks meer terecht.’

Hippie-eiland
Dat was de afgelopen decennia wel
anders. Formentera maakte dan wel geen
deel uit van de roemruchte Hippie Trail

Het witte zand, de roze rotsen en
de turkooizen zee bekoren zelfs de
meest verwende wereldreiziger

gekleurde rotsen en de turkoois tot
kobaltblauw gekleurde zee bekoren zelfs
de meest verwende wereldreiziger.

Klein & fijn
Het kost wel enige moeite om Formentera te bezoeken. Het eiland heeft geen
luchthaven, dus de enige manier om er te
komen is over water. Een echt probleem
is dat niet: vanuit Ibiza vertrekken elk
uur minstens twee veerboten die in een
half uurtje de smalle zeestraat oversteken. Het haventje van aankomst in

La Savina is klein, zoals alles hier klein is
als je net uit Ibiza komt. Gemoedelijker
ook. En gemakkelijker. De beste manier
om het eiland te verkennen is dan ook
per fiets. De enige doorgaande weg die
dwars over het eiland leidt is slechts
achttien kilometer lang, kent aparte
fietsstroken en telt talloze zijweggetjes
die vrijwel zonder uitzondering naar een
strand leiden. In het hoogseizoen kan die
hoofdweg nog behoorlijk druk zijn, maar
sla een van de zijwegen in en je belandt
in een oase van rust: lege stranden,

uit de jaren zestig en zeventig, een
hippie-eiland was het wel. Veel hippies
bleven hier na de jaren zeventig hangen
en volhardden in een levensstijl die
elders allang is verdampt en vervlogen.
Hoewel veel reisgidsen anders beweren,
zijn van dat hippiekarakter vandaag de
dag nog maar flarden over. Vooral in
het dorpje El Pilar de la Mola vind je er
nog wel sporen van, op de hippiemarkt
die hier elke woensdag en zondag
plaatsvindt bijvoorbeeld. Die staat
bekend om de kwalitatief hoogstaande
en veelal handgemaakte sieraden,
kleding en kunstwerkjes. De meeste
koopwaar is qua prijs dan wel bijna
vergelijkbaar met het aanbod in de
toeristenwinkels op Ibiza, maar smartphonehoesjes vind je hier niet. Versierde
broekriemen en geluksstenen des te
meer. En waar draaien ze tegenwoordig
nog nummers van The Carpenters?
Ook het schattige hoofdstadje Sant
Francesc kent een hippiemarkt. Achter
het verblindend witte plaatselijke kerkje
– dat in vervlogen tijden als schuilkelder
diende bij piratenaanvallen en daarom >

Linkerpagina: zicht op Playa Illetes vanuit
strandrestaurant Juan & Andrea. Deze pagina,
met de klok mee: hagedissen zie je veel op
het eiland; met mozaïek ingelegd plein in Pilar
de la Mola, bij de hippiemarkt; karakteristieke
molen uit 1778; straatbeeld in Es Pujols.

breed uitwaaierende parapluvormen
groeien, of om het handjevol dorpjes dat
verspreid over het eiland ligt.

Goudkust

Prachtige vergezichten, schattige
duinen, glashelder water en
piepkleine eilandjes op poedelafstand
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muren van een meter dik heeft – staat
Jorge Razos Traverso achter een van de
kraampjes. Oorspronkelijk komt hij uit
Uruguay, maar nadat hij zes jaar geleden
op Formentera neerstreek besloot hij er
nooit meer weg te gaan. Hij verkoopt
onder andere zelfgemaakte kunst,
collages van plastic. ‘Het zijn objecten
die ik hier op de stranden vind. Ik
verander er niets aan, maak ze hooguit
schoon en creëer er dan een kunstwerk
van. Ik wil zo mensen bewustmaken van

het probleem van plastic afval. Het is
natuurlijk niet uniek voor Formentera,
maar treft wel vooral eilanden.’
Jorge doet er overigens maanden
over om genoeg materiaal te vinden.
Want de stranden van Formentera
zijn schoon. Brandschoon. En ongelooflijk pittoresk. Dat geldt niet alleen
voor de stranden, maar voor het hele
eiland. Of het nu gaat om de stille
landweggetjes langs akkers waar met
stokken ondersteunde vijgenbomen in

Sant Francesc heeft een fotogeniek
dorpsplein vol heerlijke terrasjes, en de
straatjes die erop uitkomen bieden
genoeg leuke winkeltjes. Sla trouwens in
je zoektocht naar bijzondere winkeltjes
vooral Pantaleón niet over. Deze delicatessenzaak in Sant Ferran de Ses Roques
is meer een beleving dan een winkel.
Er zijn heerlijke lokale producten te koop
die meteen ook leuke souvenirs vormen.
Het meestbezochte plaatsje van Formentera is zonder twijfel Es Pujols. Dé
badplaats van het eiland heeft een
gemoedelijke boulevard met restaurantjes
aan een prachtig baaitje, dat behalve
mooie stranden ook rustieke hutjes voor
vissersbootjes en mooie rotseilandjes
kent. Es Pujols biedt bovendien toegang
tot het kroonjuweel van Formentera: de
magnifieke stranden van schiereiland
Illetes. Prachtige vergezichten, schattige
duinen, piepkleine eilandjes op poedelafstand en glashelder water. Eten en
drinken kun je er ook, in een van de vier
smaakvol ingerichte strandrestaurants.
Allemaal fantastisch gelegen, maar ook
alle vier wel aan de prijs. Dat is
>
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Deze pagina, met de klok mee: de fietspaden
door natuurgebied Ses Salines verschaffen
toegang tot de stranden van Playa Illetes; in
de straatjes van San Francesc; La Mola, de
vuurtoren aan de oostkant van het eiland.
Rechterpagina: wachtrij van surfplanken bij
restaurant Acapulco.

minder verrassend dan de menukaarten:
natuurlijk zijn er tapas en paella, maar
wat vooral opvalt is de kwaliteit en
kwantiteit van Italiaanse gerechten. Een
groot deel van de horeca op Formentera,
inclusief de vier restaurants aan deze
‘goudkust’, is namelijk in Italiaanse
handen.

De hagelwitte vuurtoren steekt schril
af bij de woeste rotskust die hier bijna
verticaal uit de zee oprijst
de eeuwenoude verdedigingstorens langs
de kust of de prachtige zoutwinningsbekkens (die niet meer in gebruik zijn). Maar
vooral: de twee vuurtorens van Formentera. Op de oostelijke punt van het eiland
staat de vuurtoren van La Mola op het
randje van de hoogste klif van Formentera. De hagelwitte vuurtoren steekt schril
af bij de woeste rotskust die hier bijna
verticaal uit zee oprijst. Het is dat de laars
van Italië in de weg zit, anders zou je

Privéparadijs
De stranden van Illetes verdienen vijf
sterren en dan nog wat. Maar wie rust
zoekt kan in het hoogseizoen beter het
kilometerslange zuidstrand opzoeken,
dat meer ruimte en privacy biedt.
Of je kunt fietsend of wandelend de
historische hoogtepunten van het eiland
bezoeken: de gerestaureerde zoutmolen,

helemaal tot aan Athene kunnen kijken.
De vuurtoren op de kaap van Barbaria
is al even indrukwekkend. Ooit bestond
deze kaap helemaal uit bossen. Grootschalige houtkap maakte daar een eeuw
geleden voorgoed een eind aan en nu
staat de vuurtoren moederziel alleen op
een kale vlakte. Er is vandaag niemand in
zicht, maar toch zijn er pratende en
lachende mensen te horen. Die blijken
via een manshoog gat in de grond een

grot net onder de rotskliffen van deze
kust te hebben gevonden. Het blijkt een
groepje van acht mensen dat hier een
fotoshoot voor een modeblad doet. Geen
wonder dat zij daarvoor Formentera
hebben uitgekozen. Hoe bescheiden het
eiland in formaat dan ook mag zijn, er
zijn tal van dit soort verrassende plekken.
Iedereen kan zonder al te lang te zoeken
zijn eigen privéparadijsje vinden.
Hoe fijn dit eiland is, blijkt pas als je
er vertrokken bent. Zoals de dame van
de speciaalzaak in lokale olijfolie het al
zei: ‘Iedereen die ooit Formentera
bezocht, hunkert ernaar om hier weer
terug te komen.’ Net zoals de Beatles
het bezongen... s

tips & adressen
Logeren

Casa Serena, op vijf minuten
lopen van het strand van Mitjorn,
biedt met vijf kamers een kleinschalige en rustige uitvalsbasis om
het eiland te verkennen. Het ontbijt, met vers fruit en zelfgebakken
brood, is heerlijk. De kamers zijn
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eenvoudig, maar comfortabel
– in eilandsfeer.
www.casaserenaformentera.com
Wie een wat groter hotel zoekt,
kan terecht in Riu La Mola. Een
ketenhotel, maar wel één met een
uitstekende keuken, mooie locatie

en ook hier weer uiterst behulpzaam personeel.
www.riu.com
(Hotels > zoekterm Riu La Mola)

tera. Nu is het een van de
populairste hotels van het eiland,
dus boek bijtijds.
www.hotelentrepinos.es

Hotel & Spa Entre Pinos
was even een van de best
bewaarde geheimen van Formen-

Eten & drinken

Het aanbod van restaurants op
Formentera is groot en divers,

zowel in de verschillende dorpjes
als langs de stranden. Eten in een
van de tientallen restaurantjes aan
de boulevard bij het strand van
Pujols is ontspannen en levendig
tegelijk. Het uitzicht is adembenemend. Voor elk budget is hier
wel iets te vinden.

Restaurant El Mirardor,
gelegen aan de doorgaande
weg naar het dorpje El Pilar de la
Mola, biedt een schitterend
uitzicht op Formentera en heeft
een mediterrane keuken met veel
lokale gerechten op het menu.
Een absolute aanrader is de flaó,

een zoete taart van verse
geitenkaas en munt.
www.elmiradordeformentera.com
Tafelen op Michelinsterrenniveau op een lommerrijke patio
kan bij restaurant Can Dani.

Het eten en de bijpassende
wijnen zijn voortreffelijk, maar
het hoge tempo waarin je
hier geacht wordt te dineren
doet wel een beetje afbreuk
aan de gerechten die je voorgeschoteld krijgt.
www.candaniformentera.com
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