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Tot el que somia una família per a les seves vacances
ho pot trobar a Eivissa: natura, historia, esdeveniments, relax, aventures, platja, gastronomia, esports,
excursions, activitats a l'aire Iliure ... i molt més. Eivissa compta amb temperatures suaus durant l'any i
platges d'aigües cristal-lines que es poden gaudir en
totes les estacions, a més de la fortificació renaixen
tista més ben conservada de tota la Mediterrania,
protegida per la Unesco amb la declaració de Patrimoni Mundial.
Eivissa és un viatge, un descobriment, una ciutat Ilegendaria que dóna la benvinguda a nens i famílies
amb un gran somriure. De fet, des del 2014, Eivissa
és «Ciutat Amiga de la Infancia», reconeixement atorgat per UNICEF als municipis que treballen per afavorir els drets i el benestar deis més petits i deis adolescents.
En la mateixa línia, I'aposta d'Eivissa pel Segell de Turisme Familiar garanteix als visitants poder gaudir
d'un entorn natural privilegiat, qualitat de vida i totes
les oportunitats culturals que ofereix una ciutat plena
d'historia i que mira cap al futuro

Descobreix amb els teus una ciutat monumental que
conserva intactes els seus tlacos amb la historia i les
seves tradicions, alhora que ha sabut mantenir
l'alegria i el carácter cosmopolita d'una destinació
banyada per la Ilum.
Eivissa representa una finestra oberta a la illusió tot
l'any. A la tardor i a I'hivern, amb dies assolellats i
temperatures agradables, les platges són I'escenari
perfecte per als jocs a l'aire Iliure en família. A rnés,
en aquests mesos i també a la primavera, hi ha organitzat un ampli programa d'activitats lúdiques i esportives al costat del mar, que són gratultes amb reserva
previa.
Una altra opció per als caps de setmana al matí són
les visites familiars al Museu d'Art Contemporani i el
Museu Puget, amb activitats especials per als més
petits tot I'any.
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Les famílies també tenen una altra cita imprescindible al Puig des Molins, la Necrópolis més extensa i
millor conservada del món, on també s'ofereixen taIlers i activitats per a nens de forma periódica.
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Efectivament, Eivissa és la ciutat on els nens passegen felices al costat deis adults, amb nous espais
que permeten gaudir encara més a les famílies. La
peatonalització del passeig de Vara de Rei ha convertit el cor de la ciutat en un Iloc de trobada i de jocs .
Mentre els adults poden conversar en una terrassa,
menjar, sopar o passejar, els més petits poden diver
tir-se allunyats del perill del transit. La Placa del Pare,
carrers de vianants del barri de Marina i la zona des
Martell són punts de trobada permanents, així com
els diferents pares infantils repartits per tota la ciutat.
El calendari d'esdeveniments per a famílies té diverses cites importants alllarg de l'any. Els nens són els
protagonistes a Nadal, en la tradicional desfilada de
Carnestoltes, en la Festa Medieval. La programació
d'espectacles és constant en el centre cultural Can
Ventosa i a I'estiu no falten concerts i cinema a I'aire
Iliure gratuits i destinats a un públic familiar.

A Eivissa el dia s'aprofita al complet i quan cau la
tarda, tampoc falten plans en família. Tots els dissabtes de l'any, els nens i nenes quedaran fascinats amb
la visita teatralitzada a Dalt Vila, que ajuda a comprendre com es va realitzar el procés de construcció
de les mural les i com transcorria la vida en l'epoca
rena ixentista.
Impressionen els accessos pel Portal de Ses Taules o
el Portal Nou i tot el recorregut fins als baluards -ara
museus- de Sant Pere i Sant Jaume, amb espais interactius on també es pot descobrir la historia de les
muralles i les armes que es van utilitzar en l'epoca.
Quina família no es fa una foto al costat deis canons
de Dalt Vila? Quants nens i nenes han jugat en l'únic
obelisc del món que ret homenatge als corsaris? Pocs
espais són tan fascinants per a la imaginació i
I'aventura com els que trobaran els més petits a Dalt
Vila o al port d'Eivissa, on també hi ha una altra estatua única: un homenatge als hippies on una nena
camina al costat del seu pare, símbol universal de tolerancia i convivencia que al seu torn representa
l'abracada de la ciutat als nens i les nenes.
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Fins i tot la ciutat és pionera a Espanya en oferir una
guia de restaurants amics de la infancia, 'apetits', integrada per 20 establiments on els nens són especialment benvinguts.
Deixa't sorprendre: Descobreix l'Eivissa mágica per
als nens i les seves famílies.

~

Eivissa és la destinació perfecta per a unes vacances
en família, en el nostre municipi disposem de 25
pares infantils destinats per a nens i nenes d'entre 3 i
12 anys. Depenent del pare les franges d'edat poden
ser de 3 a 6 anys, de 6 a 8, de 8 a 12 i per últim el
nou pare infantil de Platja d'en Bossa que és el
primer del municipi en contemplar installacions de
jocs que van des deis 3 als 12 anys.

~////

Les platges d'Eivissa són ideals per acudir amb nens
petits per totes les facilitats que ofereix cadascun
deis arenals, amb fácil accés al mar, aigües
cristallines i els serveis necessaris per gaudir comodament d'un dia de bany, passejos o jocs.
A I'hivern, l'Ajuntament també engega el programa
"La platja esta oberta", de manera que la família pot
gaudir de múltiples activitats a la vora del mar, gracies a un clima molt suau i abundants dies de sol,
convertint-Ies en Iloc de trobada en família durant tot
l'any.
Com a afegit, totes les platges disposen de servei de
socorrisme i serveis de primers auxilis (amb
desfibrilladors i mitjans humans i materials.
El municipi compta amb tres platges. Figueretes, Talamanca i Platja d'en Bossa.
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La major platja de la ciutat ocupa una badia contigua
al port, la badia de Talamanca. Els seus 900 metres
de longitud la fan la platja més gran del municipi i la
seva arnplaria, permet l'existencia d'un passeig de
fusta elevat sobre la sorra que configura un itinerari
ideal per passejar a peu. La platja compta amb multitud de serveis d'oci, restauració i allotjament, encara
que la seva extensió afavoreix que sempre es mantengui un ambient tranquil, durant tot l'any.

*

figue,te,te,s.

*

La platja de ses Figueretes esta situada al barri del
mateix nom i esta configurada com un conjunt de diverses cales o petites platges que s'uneixen apetites
zones rocoses. Pot afirmar-se que aquesta és la platja
per excel-Iencía de la ciutat d'Eivissa, ja que es troba
dins del nucli urba més proper al centre de la ciutat i
s'hi pot accedir en transport públic, a peu o en bicicleta.
Es tracta d'una platja amb sorra daurada, d'aigües
tranquilles. Compta amb tots els serveis: senyalització de perills, papereres reciclatge, dutxes, serveis de
neteja, establiments de menjar, establiments de
beguda, Iloguer d'hamaques, Iloguer de para-sois,
Iloguer de nautics, club nautic i parquing bicicleta.
A rnés, esta catalogada com a platja accessible
perqué té accessos per discapacitats i disposa d'una
cadira amfíbia.
El centre sanitari més proper seria I'hospital de Can
Misses, situat a 1,5 km de distancia.
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ts poc profunda, de sorra fina i daurada, i es troba
molt ben protegida deis vents. Aixo fa que les seves
aigües sempre estiguin tranquilles, conformant un
espai ideal per les famílies amb petits. Es pot arribar
en transport públic, en vehicle propi (té una capacitat entre 50 i 100 vehicles) o a peu (tot i que hi ha un
passeig d'uns 20-25 minuts).
Enfocant-nos en els serveis que disposa, trobem:
senyalització de perills, banys, papereres de reciclatge, renta peus, serveis de neteja, establiments de
menjar, establiments de beguda, Iloguer
d'hamaques, Iloguer de para-sois, Iloguer de nautics,
club nautic (Escota de Vela) i parquing bicicleta. A
rnés, esta al costat del port esportiu de Marina Botafoch.
ts també una platja accessible, ja que té accessos
per rninusvalids i compta amb una cadira amfíbia.
El centre sanitari més proper és el centre de salud de
Vila, situat a la avinguda 8 d'Agost, avinguda que
connecta directament el port de la ciutat d'Eivissa
amb aquesta platja.

* Platja Jle,t\ SOs.s.a *
Un total de 700 deis 2.700 metres que componen la
totalitat de la Platja d'en Bossa pertanyen a la ciutat
d'Eivissa. Aquesta zona, situada immediatament després de ses Figueretes, és ideal per prendre el sol i
banyar-se sense massa riscos.
A causa del seu fácil accés i l'arnplia gamma de serveis que ofereix, constitueix un entorn especialment
adequat per a persones que busquen una oferta esportiva amplia, així com tot tipus de comoditats turístiques.
La sorra es daurada i les aigües són tranquilles, com
a la resta de les platges del municipio Es pot arribar
sense problemes a peu (és la següent platja després
de les Figueretes), en cotxe (no hi ha problema per
trobar parquing) o en transport públic.
En quant als servéis, la platja ofereix: senyalització de
perills, papereres de reciclatge, dutxes, serveis de
neteja, establiments de menjar, establiments de
beguda, Iloguer d'hamaques, Iloguer de para-sois,
Iloguer de nautics, parquing bicicleta.
També és una platja accessible, amb passarelles

* Vis.ite,s.

te,attalit~aJe,s. a
1)alt Vila i a la Ne,c.t~olis. *

d'accés i cadira amfíbia.
Els més petits també gaudiran de les visites culturals,
amb diferents pro postes adaptades a ells. Per exempie, les visites teatralitzades a Dalt Vila (visites al
centre historie de la ciutat per coneixer com es vivia
durant la construcció de la fortificació renaixentista i
entendre com era la societat de l'epoca) o visites a la
Necropoli des Puig des Molins (organitzades un cop
al mes durant tot l'any per coneixer I'estructura més
extensa i millor conservada de tota la cultura fenicipúnica al Mediterrani Occidental).
Tant les visites teatralitzades a Dalt Vila com les visites teatralitzades a la Necrópolis de Puig des Molins
conten amb preus específics per famílies nombroses
i ambdues requereixen inscripció previa al telefon
97l.399.232 o informacioturistica@eivissa.es
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Vis.ite,s. fa~iliats. a( Mus.e,u
J' Ittt COhte,~potahi J' Eivis.s.a i
a( Mus.e,u Puge,t *

Sens dubte, tota la família gaudira amb un passeig a
través de la historia a Dalt Vila i un deis grans records
del seu viatge seran les fotografies al costat deis
canons o les visites a espais interactius, com els baluards de Sant Pere o Sant Jaume. El nucli historie
Patrimoni Mundial és pie de Ilocs fascinants i racons
per gaudir en família.
Els nens també són protagonistes de les visites guiades als museus tots els caps de setmana de l'any.
Les famílies tenen una cita tots els dissabtes i diumenges al matí al Museu d'Art Contemporani (MACE)
i al Museu Puget. En tots dos s'ofereixen diferents activitats, tallers i visites guiades per a famílies i grups
que van canviant segons les estacions de l'any.
Aquestes consisteixen en una visita al museu amb
carácter general (collecció permanent) o amb enfocament concret (exposició temporal) amb la posterior
realització d'un taller practic relacionat amb les obres
d'art.
Degut a la limitació de places, és imprescindible
inscriure's i reservar: MACE 97l.902.723 i Museu
Puget 97l.392.147; o enviant un correu electronic a
mac@eivissa.es

s

*

«Viu (a Pos.iJ~ia»

*

La mar guarda també sorpreses per a tots els públics
i en sintonia amb aixo, l'Ajuntament d'Eivissa va desenvolupar i presentar el programa d'activitats «Viu la
Posidonia». Un ambiciós projecte que vol posar en
valor a la posidonia oceánica, inclosa a la declaració
de Patrimoni Mundial, per a que tots els visitants de
la ciutat coneguin les praderies d'aquesta planta endernica del Mediterrani, responsable de la protecció
de la costa i de la qualitat de les aigües.
Es tracta d'un programa d'activitats que té com a eix
principal la conscienciació de la importancia de les
praderies de posidonia.
Dins d'aquest rnarc, trobam activitats relacionades
amb la naturalesa i el turisme actiu (visites en caiac a
les praderies); activitats culturals i d'art (exposicions
de fotografies a l'aire lliure al port d'Eivissa, exposició
de joies de joiers de fama internacional amb
colleccions propies de la Posidonia) i gastronomia
(menús, plats/tapes i cocktails acord amb la temática
de l'event)
- Converteix a la Posidónia en el gran descobriment
del teu viatge Més informació al telefon 97l.399.232 o
i nformaciotu ristica@eivissa.es

~

* «La platja e,S.tA obe,tta» *
Degut a les temperatures benignes que gaudeix l'illa
durant els mesos d'hivern, tardor i primavera,
l'Ajuntament activa el programa d'activitats «La Platja
esta oberta». Un esforc per tal d'incentivar a que els
visitants tinguin la possibilitat de practicar esports i
de tenir activitats a l'aire lliure a més de poder visitar
la zona Patrimoni de la ciutat d'Eivissa.
El programa d'activitats, organitzat per l'Ajuntament
d'Eivissa en collaboració amb el Conselllnsular,
agrupa activitats esportives, lúdiques i tallers per als
infants.
Per a més informació de les activitats i la seva localització, es pot visitar la web http://turisme.eivissa.es; al
telefon 97l.399.232 o correu electronic a
i nformaciotu ristica@eivissa.es

Si amb tot aixo, encara tinguéssim falta de rnés, el
municipi d'Eivissa compta amb establiments públics i
privats per gaudir en família, aquests són:

• Vila Park Bowling (Bolera i espai d'oci per families i joves)
Carrer des Cubells, 32. Tel: 971 199 540

• Multicines Eivissa (Cinema del municipi)
Carrer des Cubells, s/n. Tel: 971 315211

• Can Ventosa (Centre cultural: Obres de teatre,
musicals i representacions pels més petits)
Avinguda d'lgnasi Wallis, 26. Tel: 971 310 111
• S'lIla d'En Robinson (Ludoteca)
Carrer de Balears, 9. Tel: 971 390827

¡

• Dofi Park (Ludoteca)

Carrer de Xarraca, 13. M 871 518782

ti
Una mostra de la cultura i tradició de l'illa en la que
es podrá apreciar tant aquest tipus de ball típicament
eivissenc com els instruments i la música propia de
l'illa. Aquestes exhibicions es realitzen des de fa 16
anys.
Les «colles- (grups de ball) faran un recorregut previ
des de l'estatua del Pescador fins a la placa des Martell, fent sonar els instruments fins arribar al punt on
iniciaran els balls. També explicaran als espectadors
l'origen i els tipus d'instruments i vestimentes tradicionals.
Una oportunitat única per a que grans i petits puguin
coneixer el folklore i part de les tradicions que encara
ens acompanyen a dia d'avui.
Per a més informació, es pot visitar la web
http://turisme.eivissa.es; al telefon 97l.399.232 o
correu electronic a informacioturistica@eivissa.es

~////
L'Ajuntament d'Eivissa ha elaborat una guia de restaurants amics de la infancia (Apetitós) a la que s'hi
han adherit 20 establiments de restauració del municipi.
Aquesta iniciativa pionera a l'Estat, es fa amb la finalitat que la ciutat avanci en el seu compromís com a
Ciutat Amiga de la Infancia i seguint el Pla Municipal
d'lnfancia i Adolescencia que es duu a terme des de
la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Eivissa.
L'objectiu és establir un segell de qualitat rnitiancant
el quan els 20 restaurants que formen part d'aquesta
iniciativa adquireixin una serie de compromisos que
els fa aptes per ser establiments on els infants són
benvinguts. Des de l'Ajuntament s'ha treballat amb la
implantació de 10 compromisos, entre els quals es
troba tenir vaixella infantil, canviadors, cadiretes per
als infants, la possibilitat d'escalfar el menjar deis
més petits, que es permeti alletar, disposar de contes
o Ilibres i que el local estigui adequat a la seguretat
deis i les menors.
Llistat de restaurants que apareixen a la guia Apeti-

tós:

Agora
AII
America
Ancient People
Anduriña
Cafetería Concord
Cafeteria Isla
Can Alfredo
Can Moreta
Casa Manolo
El Barco
Kobi
La Tagliatella
Manapany
Mar a Vila
Pizzería Talamanca
S'Ametller
Sa Casola
Sa Nova Llum

~
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Eivissa posseeix una Ilarga tradició en serveis
d'allotjament turístic, i té una extensa i variada oferta
hotelera, on les famílies són ben rebudes i troben
totes les comoditats.
Des de senzills i tradicionals hostals fins luxosos establiments de 4 i 5 estrelles, els visitants trobaran una amplia
oferta repartida per tot el case historie de la ciutat, pel
seu centre urba i per les zones turístiques més populars
del litoral. Tant els que desitgin compartir el bulliciós ambient deis barris més populars com els que prefereixen
allotjar-se en entorns més tranquils, trobaran a Eivissa
l'opció més adequada a les seves preferencies.
A continuació, trobem un petit Ilistat d'allotjaments
familiars:

'~////
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La Cúria
Placa de la Catedral, s/n
Tel: +34971 399232
i nformaciotu ristica@eivissa.es
Horari:
Octubre a rnarc. De dilluns a divendres de 10.00 h a
15.00 h Dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a
14.00 h
Abril, rnaig, juny i setembre: Tots els dies de 10.00 h a
14.00 h i de dilluns a dissabtes de 17.00 h a 20.00 h
Juliol i agost: Tots els dies de 10.00 h a 14.00 h i de dilIuns a dissabtes de 18.00 h a 21.00 h

Pare de la Pau
Pare de la Pau, s/n
Ibiza Gran Hotel
Hotel Argos
Nobu Hotel Ibiza Bay
Hotel Royal Plaza

Horari:
Octubre a Marc -Matins de dilluns a divendres de
09:00 h a 15:00 h. -Dissabtes de 10:00 h a 15:00
h. -Tardes Tancat -Diumenges i festius: Tancat.
Abril a Setembre: -Matins de dilluns a dissabte de 10:00
ha 14:00 h. -Tardes: de dilluns a divendres de 17:00 h
a 20:00 h. -Diumenges i festius: Tancat

Hotel I biza Playa
Apartaments One Ibiza Suites
Apartaments Sud Ibiza Suites
Apartaments Mar y Playa
Apartamentos Llobet
New Algarb Hotel
Aparthotel Jabeque Soul

Ses Figueretes
Passeig de Ses Pitiüses. s/n Plaza Julia Verdera
Horari:
Novembre a Abril: Oficina tancada. Només Maig i
Octubre: -Matins: de dilluns a divendres de 09:00 h a
15:00 h. -Dissabtes de 10:00 h a 15:00 h. -Tardes:
Tancat -Diumenges i festius: Tancat
Junya Setembre -Matins: de dilluns a dissabte de
lQ:OOh a 14:00 h. -Tardes: de dilluns a divendres de
17:00h a 20:00 h. Diumenges i festius: Tancat.
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A. M. Marí Tur
971311825 Vara de Rey, 22
Beltrán Ribas
971310370 Isidor Macabich, 24
Bonilla Bonilla
971394882 Atzaro, 8
De La Cueva Torregosa
971931439 Av. de La Pau, 1 Local 2
(Edif. Canáries)

Can Misses
971 397 000 Carrer de Corona, 32-36
Centro Salud Vila
971 1951 40 Av. 8 d'Agost, 30

Estrella Vidiella
971192622 CI Bisbe Abad i Lasierra, 54

Polielíniea Ntra. Sra. del Rosario
971 301 916 - Tel. Urgéncies: 169
Via Romana, sin

Ferrer Ferrer
971302737 Formentera, 8 - Figueretes

Centro de Salud Es Viver
971 39 1632 Carrer del Músic Fermí Marí, 5

J. A. Marí Tur
971310371 Anibal, 11

EMERGENCIES112

M. Marí Tur
971315419 Ignasi Wallis, 27
Marí Torres
971307360 Avda. d'Espanya, 63
Más Bufí
971310018 Passeig Martítim (Edit. Transat)

*

Polic.ia

*

Planas Ramia
971301379 Avda. d'Espanya, 34
Ribas Cardona
971306022 Avgda. Pere Matutes Noguera,
40-42 - Es Viver
Rodríguez-CarreñoVillangómez
971318084 Anibal 4
Soler Vidal
971196117 Pere Frances, 23

Guardia Civil 062
Eivissa 971 301 100
Polieia Naeional 091
Eivissa 971 398 831
Polieia Loeal 092
Eivissa 971 315861

-TORRESTORRES
971315666 Isidor Macabich, 56
Tur Tur
971310326 Antoni Palau, 1

IQ

-

.
~////
El barri que composta la Marina té la fama de ser un
punt neuralgic en quant a compres i tradició es refereix. Aquí podem gaudir de tot ti pus de botigues
(tradicionals i més modernes) conjuntament amb un
deis mercats hippies més coneguts de I'illa.
El punt principal d'aquesta área és el Mercat Vell, un
mercat tradicional de verdura, construit el 1872,
situat davant del portal de ses Taules. Avui es troben,
a més d'hortalisses i fruites fresques, flors i productes
ecologics, al costat deis Ilocs d'alguns artesans. El
Mercat Vell esta situat en una zona per als vianants,
Iloc de reunió i de pas, envoltat de tendes, bars i terrasses molt eoneorregudes, que obren tot I'any.
Com a afegit, en aquesta área també es desenvolupen aetivitats per donar a coneixer els produetes
loeals i la gastronomia (<<Peixets al Port. i «Sabors

d'Eivissa. ).
Per a més informaeió de les aetivitats es pot visitar
les webs www.eivissa.es o http://turisme.eivissa.es; al
telefon 971.399.232 o eorreu electronic a
i nformaeiotu ristiea@eivissa.es

El centre de la ciutat queda governat pel Mereat Nou
i tots el earrers que I'envolten. Aquí, els visitants gaudiran d'un ampli ventall d'establiments. Els produetes
típies són un reclam per les famílies que volem tastar
la gastronomia loeal i, pels més petits, els dolcos i les
botigues deis voltants (botigues de joguines i de roba)
son un afegit a tenir en eompte.
Aquest mercat es va inaugurar I'any 1978 i és un
plaer reeórrer el mercat i contemplar la seleeeió de
llocs, on ofereixen gran varietat de productes frescos,
tant en peix com carn, verdures o fruites. En la majoria deis casos es traeta de productes d'Eivissa, que
destaquen per la seva extraordinaria qualitat i sabor.
Un mercat amb molta vida al centre de la ciutat, on
sempre ofereixen un traete personalitzat a eada
client.

* )ae,a c.o~e,tc.ia(
JIEs. Ptate,t *
Una de les avingudes més importants de la ciutat. Es
troba al eostat del port que eomuniea Eivissa amb
Formentera. En aquesta área podem trobar diverses
franquícies mundialment reconegudes i, a rnés,
aquesta avinguda eomercial eomuniea les altres
arees eomereials del nostre munieipi, enllacant els
cornercos del port amb els cornercos de I'interior de
la eiutat.
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Nadal i Reis
Carnestoltes
8-14 de febrer de 2018
Setmana Santa
29 de Marc al 2 d'Abril de 2018
Oia del libre
23 d'abril de 2018
Eivissa Medieval
10-13 de maig de 2018
Fiestas de la Mare de Oéu del Carme
16 de juliol de 2018
Festes de la Terra
1-8 d'agost de 2018
Eivissa Jazz Festival
6-9 de setembre de 2018
Oia del Turista
20 de setembre de 2018
Ibiza Light Festival
13-14 d'oetubre de 2018

es
Plalja
d'en Bossa
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Platja de
Talamanca

Platja de
ses Figueretes
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