IBIZA’S FINEST 5X DE BESTE HOTELS
BY IAMRESERVATIONS.COM
Ben jij al klaar voor de zomer? Heb je last van keuzestress, ben je aan
het twijfelen over het binnen of buitenland of doe je alles op het laatste
moment waardoor je eigenlijk altijd misgrijpt? Wij gaan je helpen! Wij
gaan jou klaarstomen, want ja, de warmte komt eraan! Met onze TOP 5
kom je er zo uit, het enige wat jij nog moet bepalen is wanneer je gaat!

La Torre Del Canonigo - bit.ly/2HR0B2m
Waarom genoegen nemen met kaviaar wanneer je op deze Mediterraanse
juweel ook kunt genieten van kreeft?! Als je een authentieke ervaring in een
luxe hotel op Ibiza wilt, dan is La Torre del Canónigo jouw paradijs. Het is de
unieke plek om verliefd te worden, te ontspannen, te genieten en te dineren
in de mooie omgeving die jij verdient. Wakker worden met een
ongeëvenaard uitzicht op de baai, een subtiele geur van versgebakken
broodjes? Bij La Torre is niets te gek!

Sir Joan - bit.ly/2EYxqsh
Een sensuele en zeer exclusieve toevluchtsoord voor het feestdier of de
rustig introvert. Het privéparadijs viert een nostalgisch tijdperk van het
eiland, terwijl de behoeften van de moderne reiziger worden voorzien. Het
hotel is een eerbetoon aan de maritieme omgeving rondom het hotel en de
Boheemse luxe van het eiland. Bij aanraking van het invallende zonlicht zal
je de beweging van golven zien en terwijl je er middenin zit, hoor je niets.
Zodat de vroege nacht of de late ochtend een rustige zal zijn.

Cabau S’Argamassa Villas - bit.ly/2FboZgE
Welkom bij Cabau S'Argamassa Villas, deze unieke, prachtige witte villa ligt
slecht drie minuten verwijderd van het strand. Villas S’Argamassa biedt
stijlvolle villa’s met eigen kookgelegenheid, eigen tuin en een
seizoensgebonden buitenzwembad, perfect om te genieten van een
fantastische vakantie met vrienden of familie. De locatie heeft een
gastronomisch restaurant waar je de hele dag terecht kunt voor een hapje
en een drankje.

Boutique Hotel Ibizazen - bit.ly/2FzkBpc
De naam 'Ibizazen komt enerzijds van 'Ibiza' en anderzijds van 'Zazen'. Het
doel van de 'Zazen' state of mind is 'gewoon zitten'. Ibizazen gebaseerd op
het creëren van een plek waar jij je thuis voelt, kunt ontspannen, lachen en
genieten. Je bevind je in een omgeving die jij zodanig als eigen zal ervaren,
hier voel je je thuis. Dit alles zonder verlies van de exclusieve service en
luxe, zowel in materie als in persoonlijke aandacht. Dit is dé plek om uit te
rusten!

Hacienda Na Xamena - bit.ly/2F0UzKI
Dit is dé privélocatie van je dromen. Bij Hacienda Na Xamena is er harmonie
tussen de binnen en de buitenkant, vanuit elke kamer en suite geniet je van
de natuur. De turkooisblauwe zee, de duizelingwekkende lucht, de wilde
kliffen en onvergetelijke zonsondergangen. Het unieke en magische hotel ligt
op slechts dertig minuten rijden van het hectische leven van Ibiza, waar alles
kan en mag. Een kort verblijf in Hacienda Na Xamena geeft je een betere
ontspanning dan een langere vakantie ergens anders!

En, welke wordt het!? Wij zijn benieuwd, laat je het weten?

