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Tag med til den verdensberømte party-ø Ibiza, og opdag at denne middelhavsø er meget mere end det. Ud
over at byde på verdens bedste og største natklubber med berømte DJ’s er Ibiza også fyldt med fantastisk

natur, øde strande i skjulte bugter og levn fra øens famøse hippiefase i 60’erne og 70’erne. Fest med Sydøens
vanvittige og alsidige klubudvalg, eller nyd solnedgangen på en ensom hvid sandstrand på Nordøen – Ibiza

er det bedste fra to verdener.

I Pocket Ibiza kan du finde information om de store seværdigheder, anbefalinger af de bedste restauranter og
insidertips til, hvordan du får det absolut bedste ud af øen – alt sammen i et praktisk lommeformat og med et

smart folde-ud-kort.

Områder: Ibiza By, Santa Eulària des Riu & østkysten, Det nordlige Ibiza, Sant Antoni de Portmany &
omegnen, Det sydlige Ibiza og Formentera
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